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Διζαγφγή 

Ζ εμέιημε ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ, ε νπνία επέθεξε ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 

δεκηνχξγεζαλ ηε κεγάιε ζχγρξνλε επηρείξεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε θαη 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είηε αηνκηθά απφ θπζηθά πξφζσπα είηε 

εηαηξηθά απφ λνκηθά πξφζσπα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κηα ηέηνηα κηα ηέηνηα 

εηαηξηθή κνξθή - πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ελψζεηο πξνζψπσλ - είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κε ηε ζπλέλσζε ησλ αηνκηθψλ 

δπλάκεσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πνιιαπιάζηνη ζηφρνη πέξαλ απφ ηνπο ζηελά 

νηθνλνκηθνχο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 741 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (ΑΚ) ε λνκηθή κνξθή, κέζσ ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έλσζε πξνζψπσλ, είλαη ε εηαηξία. Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα «ηε ζύκβαζε ελόο αξηζκνύ πξνζώπσλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ, κε ηελ νπνία 

απηά αλαιακβάλνπλ ακνηβαία ηελ ππνρξέσζε λα επηδηώθνπλ, κε θνηλέο εηζθνξέο, 

θνηλό ζθνπό θαη ηδίσο νηθνλνκηθό» (Άξζξν 741 Α.Κ.). 

Πην αλαιπηηθά ζηελ απιή αλψλπκε εηαηξία θαη ζε θάζε ελ γέλεη εηαηξία, θεληξηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ε εηαηξηθή ζχκβαζε θαη ε εηαηξηθή ζρέζε, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη 

θαζνξίδεη ε ηαπηφηεηα θαη νη ηδηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία 

(Α.Δ.) αλαπηχρζεθε σο κνξθή ζπγθξνηήζεσο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

νπνία επηηξέπεη λα αξζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ απνηεινχλ αληηθίλεηξα ζηε 

ζπγθξφηεζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. Σελ αλάπηπμε, ινηπφλ, 

ηεο Α.Δ. ππαγφξεπζαλ θπξίσο: 

o Ζ αλάγθε ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίσλ ζεκαληηθνχ χςνπο, 

o Ζ αλάγθε δηαζπνξάο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε απηή ησλ θεθαιαίσλ. 

o Ζ αλάγθε λα κεηαβηβάδεηαη κε επρέξεηα ε ηδηφηεηα ηνπ θεθαιαηνχρνπ εηαίξνπ 

(κεηφρνπ) ψζηε απηφο λα κπνξεί λα απνδεζκεχεη εχθνια ηα θεθάιαηά ηνπ απφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γηλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ε Α.Δ. είλαη ε εηαηξηθή κνξθή πνπ επηθξαηεί 

θαηά ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Σν εξψηεκα φκσο πνπ γελληέηαη είλαη πνηέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχληαη γηα λα 

ηδξπζεί κηα ΑΔ ηφζν απφ λνκηθή θαη θνξνινγηθή πιεπξά φζν θαη απφ ινγηζηηθή.  

Σν εξψηεκα απηφ ην απαληά ε ινγηζηηθή ησλ εηαηξηψλ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

εμέηαζε ησλ εηαηξηθψλ γεγνλφησλ πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο 

κε ηα κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ φζν θαη απφ ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηξίηνπο σο 

απφξξνηα ηεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο ιχζεο-εθθαζάξηζεο. 

Οη ζρέζεηο απηέο εμεηάδνληαη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο, λνκηθήο, 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ζθέςεο. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εηαηξίαο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε καθξννηθνλνκηθή θαη ηε κηθξννηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ λνκηθή ηεο δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ελψ ε θνξνινγηθή ηεο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ζρεηηθή λνκνινγία. Ζ 

θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ πνπ 

ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα κέιε, πνπ κπνξεί λα είλαη ηδησηηθφ ή δεκφζην έγγξαθν 

θαη νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθφ ή εηαηξηθφ έγγξαθν. 

Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί φηη γηα ηε ινγηζηηθή δηάζηαζε ηεο ΑΔ 

απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Ν.2190/20, 

Ν.3190/55), ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..), ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..), ησλ Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ θαη 

Ννκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα εηαηξίεο εηδηθνχ ηχπνπ θαζψο θαη ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) (Ν.2992/02, Καλνληζκφο 

(ΔΚ) 1606/02 Δ.Δ.Δ.Κ l243/1). 

θνπφο επνκέλσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ίδξπζεο κηαο 

ΑΔ απφ θνξνινγηθήο, ινγηζηηθήο θαη λνκηθήο άπνςεο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη πξψηα εληνπίζακε θαη νξίζακε ην 

ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα ζπιιέμακε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο καο, 

ηηο νξγαλψζακε, ηηο αμηνινγήζακε θαη ηηο αλαιχζακε. Καηφπηλ επηιέμακε ηα 

δεδνκέλα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπγγξαθή θαη ηελ έθζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο καο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θάζε δπλαηήο 

πεγήο, ηεο εγρψξηαο εξεπλεηηθήο ζθελήο, κειεηήζεθαλ, πεξηγξάθεθαλ, νξίζηεθαλ 

θαη εξκελεχηεθαλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα ηεο κειέηεο ηνπ 
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ηξφπνπ ίδξπζεο κηαο ΑΔ απφ θνξνινγηθήο, ινγηζηηθήο θαη λνκηθήο άπνςεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ηα απαξαίηεηα βήκαηα ηεο ίδξπζεο κηαο 

ΑΔ. Γίλεηαη ζαθέο επνκέλσο φηη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θξίζεθε απφ κέξνπο 

καο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο κηαο θαη καο επέηξεςε ηελ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, θάηη ην νπνίν 

δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε θάπνηα άιιε κέζνδν, θαζψο θέξλεη ζηελ 

επηθάλεηα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ (Cohen & 

Manion, 1997).  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηελ ίδξπζε Α.Δ απφ Ννκηθή Άπνςε. Πεξηγξάθεηαη γεληθά ε ΑΔ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ζχζηαζήο ηεο . ην δεχηεξν 

θεθάιαην αθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο ΑΔ απφ θνξνινγηθή άπνςε. Πην αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο Έθδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), νη 

δηαδηθαζίεο Θεψξεζεο Βηβιίσλ Καη ηνηρείσλ θαη ν ηξφπνο λνκηκνπνίεζεο ηεο 

εηαηξείαο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ απφ ινγηζηηθή 

άπνςε. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο ησλ εηαηξηψλ, ηε 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο ππαιιήισλ, ηα εκεξνκίζζηα, ηεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαηά 

ην θιείζηκν ελφο ηζνινγηζκνχ. Κξίζεθε επίζεο απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

παξαδείγκαηα δηάθνξεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ κέζα απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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Κεθάλαιο 1ο: Ίδρσζη Α.Δ από Νομική Άπουη  

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ απφ Ννκηθή Άπνςε. Πεξηγξάθεηαη 

γεληθά ε ΑΔ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη 

ζχζηαζήο ηεο.  

1.1. Γενικά περί Α.Δ.  

Καηά ηνλ Πεηαιά (2005) ε επηρείξεζε είλαη έλαο απηνηειήο νξγαληζκφο κε ζθνπφ 

ην θέξδνο, πνπ κε κηα ζεηξά πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ, νηθνλνκηθήο θχζεσο απνβιέπεη 

ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε αγαζά ή ππεξεζίεο (Πεηαιάο, 2005).  

χκθσλα κε ηνλ Ζιηφθαπην, (2011) ε Αλψλπκε Δηαηξεία απνηειεί ηελ πην 

ζνβαξή κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο εηαηξείαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε θχζε ηεο Α.Δ. επλνεί ηε ζπγθέληξσζε ζπλήζσο πνιχ αλψηεξσλ 

απφ ην λνκηθφ φξην θεθαιαίσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ην 

θεθάιαην ηεο Α.Δ. δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έγγξαθα, ηηο 

κεηνρέο, ζε αμηφγξαθα δειαδή πνπ κεηαβηβάδνληαη εχθνια
1
. Δπίζεο ηα φξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ΑΔ δελ απαηηείηαη απφ ην λφκν λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο, 

αιιά ν λφκνο νξίδεη εηδηθφ φξγαλν δηνηθήζεσο απηήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Α.Δ. είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

θηάλεη κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπο. Οη κέηνρνη δελ επζχλνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απνθάζεηο ζηελ Α.Δ. παίξλνληαη πιεηνςεθηθά θαη 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηαλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξφηεξεο 

απνθάζεηο φκσο φπσο είλαη ν δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε αχμεζε 

θεθαιαίσλ, ε αιιαγή ζθνπνχ, ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θ.α. είλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ. ηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξαζηνχλ θαη λα ςεθίζνπλ φινη νη κέηνρνη. Κάζε κεηνρή αληηπξνζσπεχεη κία ςήθν. 

ηελ Α.Δ. ε πιεηνςεθία είλαη παλίζρπξε θαη απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα. Ζ 

κεηνςεθία δελ έρεη παξά κφλν θάπνηεο αζζελείο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ. πσο γίλεηαη 

                                                           
1
 Οη κεηνρέο ηεο ΑΔ αλ είλαη αλψλπκεο κεηαβηβάδνληαη, φπσο θάζε θηλεηφ πξάγκα. Αλ είλαη 

νλνκαζηηθέο, απαηηείηαη θαη εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο, ζηεξηδφκελε ζε γξαπηή ζπκθσλία 

κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηαο. πλέπεηα ηεο εχθνιεο κεηαβηβάζεσο ησλ κεηνρψλ είλαη φηη κεηά ηελ 

ίδξπζε ηεο Α.Δ. κπνξεί λα αιιάμνπλ κεξηθνί ή θαη φινη νη κέηνρνη. 
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αληηιεπηφ, απηφ εμαζθαιίδεη ζηελ Α.Δ. ζηαζεξφηεηα δηνηθήζεσο θαη απφιπηε 

επρέξεηα ρεηξηζκψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

1.2 Ίδρσζη Α.Δ.  

Γηα λα ηδξπζεί κηα ΑΔ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε ή «ην θεθάιαην 

απηήο πξέπεη λα αλαιεθζεί από ηνπιάρηζηνλ δύν ηδξπηέο» έηζη φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

Ωζηφζν ν λφκνο δελ νξίδεη ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηδξπηψλ. χκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 

1329/83 ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά πξφζσπα 

πνπ έρνπλ ελειηθησζεί, δειαδή λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο ή λνκηθά. ε πεξίπησζε πνπ έλαο αλήιηθνο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν απαηηείηαη δηθαζηηθή άδεηα. 

Σν πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο κεηνρηθφ θεθάιαην πξέπεη λα είλαη 24.000€, 

ην νπνίν θαηαβάιιεηαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε είδνο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο, ελψ ζην 

θαηαζηαηηθφ δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ην θεθάιαην θαηαβιήζεθε.  

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, π.ρ. 

αζθαιηζηηθέο, ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ην θαηά πεξίπησζε θαηψηεξν φξην θεθαιαίνπ ζε πςειφηεξα επίπεδα (Ζιηφθαπηνο, 

1993). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη ηα παξαθάησ 

(Ζιηφθαπηνο, 2011): 

 ην κεγάιν θεθάιαην 

 ε δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ίζα κεξίδηα 

 ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο ( ζπλήζσο 30-50 ρξφληα) 

 ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεηφρσλ 

 νη απζηεξνί φξνη δεκνζηφηεηαο θαηά ηελ ίδξπζή ηεο, αιιά θαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 

 ε χπαξμε δχν νξγάλσλ, δειαδή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

  ε ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία 
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1.2.1.Γιαδικαζία ζύζηαζης Α.Δ 

Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο ΑΔ; Ζ πξψηε απαξαίηεηε ελέξγεηα είλαη ε 

ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, πνπ απφ ηε κηα απνηειεί ην 

λνκηθφ έγγξαθν ηεο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο θαη απφ ηελ άιιε πξνδηαγξάθεη θαη φια 

ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ κεηφρσλ, ζηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα δσήο ηεο αιιά θαη ηε δηάιπζε ηεο 

(Καξαγηψξγνο, Γεσξγίνπ, 2003, ζ.ζ. 136 – 138 ∙ Taxdevil, 2012).  

Σν εξψηεκα φκσο πνπ γελλάηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη πψο ζπληάζζεηαη ην 

θαηαζηαηηθφ. Γηα λα ζπληαρζεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

θαη λα ζπκθσλεζνχλ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο ηα παξαθάησ βαζηθά ζεκεία πνπ 

απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλά ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά πεξηιεπηηθά είλαη ηα 

εμήο (Καξαγηψξγνο, Γεσξγίνπ, 2003, ζ.ζ. 136 – 138∙ Taxdevil, 2012): 

 Δπσλπκία: Ζ επσλπκία ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην αληηθείκελν 

εξγαζηψλ πνπ αζθεί ε εηαηξεία εθηφο αλ ν ζθνπφο ηεο πεξηιακβάλεη πνιιά 

αληηθείκελα, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή ε επσλπκία κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη απφ ηα θπξηφηεξα απφ απηά, ελψ πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο ιέμεηο 

«Αλψλπκε Δηαηξεία» ελψ παξάιιεια κπνξεί λα πεξηέρεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηδξπηή ή ησλ ηδξπηψλ, ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 

ηελ επσλπκία Δκπνξηθήο Δηαηξείαο. Δμάιινπ εδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΝ 2190/20 ε δηεχξπλζε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ππνρξεσηηθή κεηαβνιή 

ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο κε ηελ νπνία ε εηαηξεία είλαη γλσζηή ζηηο 

ζπλαιιαγέο. Δλψ κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ε εηαηξεία γηα ηηο 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο, ε επσλπκία κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη ζε μέλε 

γιψζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ κέρξη 

ζήκεξα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη. 

 Έδξα: Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη έλαο Γήκνο ή κία Κνηλφηεηα ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε εηαηξεία θαη φρη ζπλνηθία ή 

δξφκνο. Αλ νξηζηεί έδξα απφ Γήκν ή Κνηλφηεηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

δηεχζπλζε (νδφο – αξηζκφο), ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο έδξαο ζε άιιε 

δηεχζπλζε ζηνλ ίδην Γήκν ή Κνηλφηεηα ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο. 
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 θνπφο: ην ζθνπφ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζεί ε ΑΔ ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, αλ πξφθεηηαη λα 

είλαη κηθξή ζε κέγεζνο κεηαπνηεηηθή κνλάδα θαη φηη είλαη 

«ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ». Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα 

κπνξεί λα εγγξαθεί ζην «Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο», δηφηη εθ 

ηνπ ιφγνπ απηνχ ζα έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. Απηά φκσο ηειεπηαία πάλε λα 

θαηαξγεζνχλ . 

 Γηάξθεηα: Ο λφκνο δελ νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο . πλήζσο νξίδεηαη 

δηάξθεηα απηήο 30-50 ρξφληα θαη ηνχην γηα λα απνθεχγνληαη νη ζπρλέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο . 

 Μεηνρηθφ Κεθάιαην θαη ηξφπνο θαηαβνιήο: Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην 

αλαγξάθεηαη ζε ρξήκα αθφκε θαη φηαλ ή εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ είλαη ζε 

είδνο, ελψ απαγνξεχεηαη λα αλαθέξεηαη ζε μέλν λφκηζκα εθηφο 

εμαηξέζεσλ. Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην γηα ηε ζχζηαζε ΑΔ 

εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ζήκεξα είλαη 24.000€.  

 Μεηνρέο: Οη κεηνρέο ηεο ΑΔ είλαη αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο. Απηφ φκσο 

είλαη θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ησλ ηδξπηψλ ηεο. Βέβαηα 

ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ΚΝ 

2190/20 θαη ην άξζξν 4 ηνπ Ν_ 1297/72 φπνπ ν λνκνζέηεο ηηο ζέιεη 

νλνκαζηηθέο. πλήζσο ζηελ πξάμε, νη κεηνρέο ησλ ΑΔ πνπ ηδξχνληαη κε 

κεηξεηά εθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ εμαηξέζεσλ, είλαη αλψλπκεο. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην είδνο ηεο κεηνρήο εμαξηάηαη ν ηξφπνο 

ηεο κεηαβίβαζεο ηνπο, θαζψο θαη ε θνξνινγία ησλ θεξδψλ ηεο. Ζ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 0,30€ 

θαη κεγαιχηεξε ησλ 100 €. 

 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζεηεία ηνπ: ην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ν θαηψηεξνο θαη ν αλψηεξνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηεζζάξσλ θαη ππάξμεη παξαίηεζε ή 
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ζάλαηνο ελφο κέινπο ηα ππφινηπα δχν κέιε δελ κπνξνχλ λα εθιέμνπλ λέν 

κέινο, νπφηε δελ ππάξρεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δελ κπνξεί απηφ λα 

ζπλέιζεη γηα λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα λα εθιέμεη λέν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Δηαηξηθή ρξήζε : Ζ εηαηξηθή ρξήζε κπνξεί λα ιήγεη ηελ 30-06-…ή ηελ 31-

12-…, απηφ βεβαίσο είλαη ζέκα ηδξπηψλ θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο.  

 Πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Διεγθηέο: Με ην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα 

νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα 

δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, πνπ πξέπεη λα είλαη 

κέρξη θαη πέληε ρξφληα. Δπίζεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηελ εθάζηνηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη δχν ηαθηηθνί θαη 

δχν αλαπιεξσκαηηθνί ειεγθηέο πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ λα 

έρνπλ άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Π_475/91 ή έλαο Σαθηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο, αλ ππάξρεη ζρεηηθή 

ππνρξέσζε, ρσξίο βέβαηα λα είλαη απαξαίηεην θαη ε εθινγή 

αλαπιεξσκαηηθνχ θαζφηη δελ κπνξεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε νξθσηνχ 

ειεγθηή εθηφο αλ απηφο δειψζεη αδπλακία, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 1769/1991 ελψ παξάιιεια πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί θαη ε ακνηβή απηψλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

δηνξηδφκελνη ή εθιεγφκελνη σο άλσ ειεγθηέο, αλ νη ΑΔ δελ ειέγρνληαη απφ 

νξθσηνχο, κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

πέληε εηαηξηθέο ρξήζεηο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειεγθηέο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΚΝ 2190/20, πξφζσπα πνπ ίδξπζαλ ηελ 

εηαηξεία θαη είλαη κέηνρνη ή κέιε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο ή ζπγγελείο απηψλ 

κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, ππάιιεινη ηεο 

εηαηξείαο ή εμαξηεκέλεο πξνο απηήλ εηαηξείαο , Γεκφζηνη ππάιιεινη 

ΝΠΓ, Σξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο. Σέινο ζεκεηψλεηαη 

φηη ζην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο 

(επάγγεικα, έηνο γέλλεζεο, ηφπνο θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, 
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ππεθνφηεηα θαη γηα ηνπο ειεγθηέο ν αξηζκφο αδείαο άζθεζεο 

νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΝ 2190/20. 

 Δμνπζηνδφηεζε γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ: Με ην θαηαζηαηηθφ 

πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ή άιιν πξφζσπν κε ηελ 

εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα πξνρσξήζεη ηελ θαηάζεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζηε Ννκαξρία ηεο έδξαο ηεο ή θαη ελδερνκέλσο ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηνχ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ. 

 

Δικόνα 1 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε χζηαζεο Α.Δ 
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1.2.2 Έγκριζη καηαζηαηικού και τορήγηζη άδειας ζύζηαζης Α.Δ.  

χκθσλα κε ην Ν.2190/1920 γηα λα κπνξέζεη λα εγθξηζεί ην θαηαζηαηηθφ θαη λα 

ρνξεγεζεί άδεηα ζχζηαζεο Α.Δ γίλεηαη κειέηε θαη έιεγρνο ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα ην 

ζχλλνκν. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε απφθαζε απφ ην Ννκάξρε γηα ηελ έγθξηζε θαη 

ηελ άδεηα ζχζηαζεο ηεο Α.Δ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο είλαη πάλσ απφ 3.000.000 επξψ ή πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζεο 

ή δηάζπαζε άιισλ επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ (Ν.2190/1920). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν Α.Δ. ηεο Τπεξεζίαο, κε αξηζκφ 

κεηξψνπ Α.Δ. πνπ δίδεηαη απφ ηε Γ/λζε Δκπνξίνπ θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

Αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε - πεξίιεςε θαηαζηαηηθνχ θαη απνζηνιή ζην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ (ΣΑΔ&ΔΠΔ) απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

(Ν.2190/1920). 

Γηα λα γίλεη φκσο απηφ πξέπεη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο ππφ ζχζηαζε Α.Δ., εάλ 

ε θάιπςε απηνχ γίλεηαη απφ κεηξεηά κφλν, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 24.000 επξψ θαη 

εάλ είλαη απφ κεηαηξνπή ζε Α.Δ., ην πνζφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ. 

(Ν.2190/1920). 

Γηα ηε δηαδηθαζία απηή απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη (Ν.2190/1920): 

 Αίηεζε 

 Καηαζηαηηθφ - ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 Βεβαίσζε απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο 

επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. 

 Γξακκάηην είζπξαμεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηνπ 

αληαπνδνηηθνχ ηέινπο χςνπο έλα ηνηο ρηιίνηο (0,001) επί ηνπ πνζνχ ηνπ 

αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Δ., ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Α.Δ. ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ζε 

έμη (6) ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη αλ αλαθεξζεί φηη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο είλαη κέρξη θαη έλαο κήλαο, αλ ε εηαηξεία πξνέξρεηαη απφ 

κεηαηξνπή άιιεο κνξθήο εηαηξείαο ζε Α.Δ ή αλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο είλαη 

πάλσ απφ 3.000.000 επξψ. Μπνξεί λα γίλεη θαη απζεκεξφλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εηαηξεία έρεη θάησ ησλ 3.000.000 επξψ κεηνρηθφ θεθάιαην θαη εθφζνλ είλαη πιήξε 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ην θφζηνο γηα 
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ηελ φιε δηαδηθαζία αλέξρεηαη ζε 544,68 επξψ γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ.(φηαλ ην 

Μ.Κ είλαη ζε κεηξεηά) (Ν.2190/1920). 

 

1.3. Γιαδικαζίες έγκριζης και καηατώρηζης ηοσ καηαζηαηικού 

ζηο Μ.Α.Δ 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη θαηαρψξεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην ΜΑΔ. Πην αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Πεηαιά, (2005), κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην πκβνιαηνγξάθν παξαιακβάλνληαη 4 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ηα δχν ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Δπηκειεηήξην γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηα άιια δχν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ. Οη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ έρνπλ σο εμήο (Πεηαιάο, 2005): 

 Καηαρψξεζε ηεο επσλπκίαο ζην Δπηκειεηήξην: Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη 

λα γίλεη είλαη λα θαηαρσξεζεί ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ε αίηεζε θαη ηα δχν 

αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ 

παξάβνιν θαηαρψξεζεο ρνξεγείηαη βεβαίσζε ε νπνία πνιιέο θνξέο 

ελζσκαηψλεηαη ζην έλα αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ην νπνίν παξαιακβάλεη 

ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζσπν γηα λα ππνβιεζεί ζηε 

Ννκαξρία . 

 Πιεξσκή Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ: Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ 

απηνχ ζπκπιεξψλεηαη κηα δήισζε ζε ηξία αληίγξαθα θαη ππνβάιιεηαη καδί 

κε δχν αληίγξαθα θαηαζηαηηθνχ ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο κέζα ζε 

15 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχζηαζεο θαη πάληα πξηλ απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

Ννκαξρίαο. Ο θφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ πνπ αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ 

χςνπο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε 15 εκέξεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φπσο θαη πην πάλσ αλαθέξζεθε. Μεηά ηελ 

πξνζεζκία απηή, ε δήισζε ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη πξνζαπμάλεηαη κε 

2,50% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο.  
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 Τπνβνιή Καηαζηαηηθνχ ζηε Ννκαξρία γηα έγθξηζε: Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν κε βάζε ην 

Καηαζηαηηθφ πξφζσπν ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηε Ννκαξρία ηεο έδξαο, κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη ην ίδην θαηαζηαηηθφ ζηε Γ.Ο.Τ. γηα 

ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίσλ πνπ ζεσξήζεθε απφ ην 

Δπηκειεηήξην γηα ηελ επσλπκία, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκνχληαη αληίγξαθα 

θαηαζηαηηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ζε άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, 

Οξγαληζκνχο ή Σξάπεδεο, κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

o Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ θέξεη ηελ ελζσκαησκέλε 

βεβαίσζε ηνπ επηκειεηεξίνπ. 

o Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ ζεψξεζε ε Γ.Ο.Τ., γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ. 

o Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Τ. 320 € πιένλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

7% επί ηνπ παξαβφινπ, πνζνχ 22,40 € ε νπνία θαηαβάιιεηαη 

απφ ηελ εηαηξεία, ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. θαη ζηνλ Κσδηθφ 

35.31 (άξζξν 391, παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) Φ.Δ.Κ. 

ηεο πεξίιεςεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

o Σξηπιφηππν είζπξαμεο ΣΑΠΔΣ 16 € . 

o Αλαθνίλσζε πξνο ην εζληθφ Σππνγξαθείν ζε ηξία αληίγξαθα 

γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

πσο ζεκεηψλεη θαη ν Πεηαιάο (2005), κεηά ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, ε Ννκαξρία εγθξίλεη απηφ θαη ρνξεγεί ηελ άδεηα ζχζηαζεο ηεο 

Δηαηξείαο, ηελ νπνία θαηαρσξεί ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ελψ παξάιιεια 

δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο πεξίιεςεο ζην εζληθφ Σππνγξαθείν γηα 

δεκνζίεπζε. Με ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

Γηνηθεηηθήο Απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, ε εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20 . (Έγγξ. Τπ. Δκπνξίνπ Κ2/1186/89). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ έγθξηζε ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληίγξαθα πνπ εθδίδεη ν πκβνιαηνγξάθνο, ελψ κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε, 

εθδίδεηαη θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ πνπ έρεη ελζσκαησκέλεο φιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία, ζε δχν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ 
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ραξηνζεκαίλεηαη ην έλα εμ’ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκψλ ΚΝ 8158/1967/εγθ. 

25/1980 απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηα νπνία αληίγξαθα ππνγξάθεη ν 

πξφεδξνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ , θάησ απφ ηελ έλδεημε «Αθξηβέο Αληίγξαθν 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ φπσο κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο Γ ηεο ……» (Πεηαιάο, 2005). 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο επηθχξσζεο ηνπ 

ελφο αληηγξάθνπ απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή , εθδίδνληαη θσηναληίγξαθα εθ ηνπ 

επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ, ηα νπνία επηθπξψλνληαη απφ δηθεγφξν ή ηππψλνληαη 

αληίγξαθα θαη πξνζθνκίδνληαη γηα επηθχξσζε, αθνχ ραξηνζεκαλζνχλ, απφ ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ή ηεο Ννκαξρίαο πνπ ππάξρεη ν 

θάθεινο γηα ην αξρείν ηεο εηαηξείαο (Πεηαιάο, 2005). 

1.3.1 Λοιπές διαδικαζίες ζύμβαζη ζύζηαζης εηαιρείας 

πσο έρεη αλαθεξζεί ε ζχκβαζε ηεο ζχζηαζεο ηεο ΑΔ ππνγξάθεηαη κπξνζηά ζε 

ζπκβνιαηνγξάθν απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο. ηαλ φκσο ζπληάζζεηαη ρξεηάδεηαη θαη 

παξάζηαζε δηθεγφξνπ, θαη απηφ γηαηί ε ζχκβαζε απηή έρεη αληηθείκελν πάλσ απφ 

15.000€ γηα ηελ πεξηθέξεηα Αζελψλ θαη Πεηξαηψο θαη 2.200€ γηα ηηο ινηπέο 

πεξηθέξεηεο, πνζά γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε δηθεγφξνπ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 42 παξ.1 ηνπ Ν_. 3026/54 «πεξί ηνπ Κψδηθα ησλ Γηθεγφξσλ». Σν ίδην 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ εγθχθιην κε αξηζκφ 11/24.3.88 εγθχθιηνο ηνπ 

πκβνιαηνγξαθηθνχ πιιφγνπ Δθεηείσλ Αζελψλ, Πεηξαηψο, Αηγαίνπ θαη 

Γσδεθαλήζνπ (Πεηαιάο, 2005). 

Γηα ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πιεξσζεί θαη ν δηθεγφξνο. Ζ ακνηβή 

ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% γηα θεθάιαην κέρξη 15.000 €. Θα πξέπεη ζην ζεκείν 

απηφ λα αλαθεξζεί φηη ε απφδεημε πνπ ζα ιάβεη ε εηαηξία ζα είλαη απφδεημε 

είζπξαμεο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαη ζα εθδνζεί ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, εθ ησλ 

νπνίσλ ην πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν κε ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ είλαη 

ζεσξεκέλν απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν, παξαδίδνληαη ζην Γηθεγφξν γηα λα δνζνχλ 

ζην πκβνιαηνγξάθν, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ζχζηαζεο ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Πεηαιάο, 2005). 

Ο πκβνιαηνγξάθνο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα 

ηνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο απφ ην Γηθεγνξηθφ 



 

[18] 

 

χιινγν, ε απφδεημε Δίζπξαμεο ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ ζε δχν αληίηππα θαη απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδξπηψλ 

ηεο εηαηξείαο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνπο ηδξπηέο θαη ηνλ 

παξηζηάκελν Γηθεγφξν, ν πκβνιαηνγξάθνο επηζηξέθεη ηελ απφδεημε θαηάζεζεο ηεο 

ακνηβήο ηνπ Γηθεγφξνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν, ζην ζψκα ηεο νπνίαο ζεκεηψλεη ν 

πκβνιαηνγξάθνο ηνλ αξηζκφ ηεο πξάμεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ελψ ππνρξενχηαη 

λα ζηέιλεη ην άιιν αληίηππν ηεο απφδεημεο είζπξαμεο θάζε ηξίκελν ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, Γ/λζε Διέγρσλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1882/90 (Φ.Δ.Κ. 43/90 

ηεχρνο Α΄). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζεη ηελ παξαπάλσ απφδεημε ν δηθεγφξνο 

εηζπξάηηεη ακέζσο απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν ην 65% ηεο θαηαηεζείζαο ακνηβήο 

ηνπ θαη ην ππφινηπν 35% παξαθξαηείηαη απφ ην χιινγν χληαμεο Ννκηθψλ. Σν 

θαζεζηψο απηφ ηζρχεη γηα ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, ελψ γηα 

ηνπο ππφινηπνπο πιιφγνπο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα. 

1.4 Γενική σνέλεσζη 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ην 

αλψηαην φξγαλν ηεο Α.Δ πνπ απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ηελ αθνξά. Δπίζεο νη 

απνθάζεηο ηεο εθθξάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο θαη είλαη 

δεζκεπηηθέο γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο, αθφκε θαη γηα απηνχο πνπ δηαθσλνχλ ή 

απνπζηάδνπλ.  

χκθσλα κε ην λφκν ε ζπλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηελ έγθξηζε ηζνινγηζκνχ, ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ, ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, ηελ έθδνζε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη ην δηνξηζκφ 

εθθαζαξηζηψλ (θαθηαλφο, 1994 ∙ Ζιηφθαπηνο, 2011). 

πσο αλαθέξεη ν Ζιηφθαπηνο, (2011), νη γεληθέο ζπλειεχζεηο, αλάινγα κε ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλέξρνληαη, ρσξίδνληαη ζε είδε. Έηζη έρνπκε ηηο ηαθηηθέο 

ζπλειεχζεηο, ηηο έθηαθηεο, ηηο θαηαζηαηηθέο θαη ηηο ζπλειεχζεηο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηφρσλ.  
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Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν θαη ην 

αξγφηεξν κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο. Ο ξφινο ηεο θαη ε 

αξκνδηφηεηά ηεο είλαη λα εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ, λα απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ, γηα ηελ εθινγή 

λέσλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη γηα ην δηνξηζκφ ησλ ειεγθηψλ γηα ηε λέα 

ρξήζε (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Ζ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην 

θαηαζηαηηθφ ή άιινη απξφνπηνη ιφγνη επηβάιινπλ ηε ζχγθιηζή ηεο. Σέηνηνπ είδνο 

ιφγνη ζπληζηνχλ νη αθφινπζνη (Ζιηφθαπηνο, 2011):  

 ηαλ ε αμία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο 

κεησζεί θάησ απφ ηελ αμία ηνπ κηζνχ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

 ηαλ νη ειεγθηέο απαηηήζνπλ ηε ζχγθιηζε γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 ηαλ ηε ζχγθιηζε δεηήζνπλ νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ½ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

Ζ θαηαζηαηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη απνθαζίδεη γηα θξίζηκα ζέκαηα 

πνπ επηθέξνπλ κεηαβνιή ζην θαηαζηαηηθφ ελψ ε ζπλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηφρσλ, απαξηίδεηαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη δχλαηαη λα 

απνθαζίδεη κνλάρα γηα ηελ θαηάξγεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνλνκίνπ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε ρξεηάδεηαη πιεηνςεθία ησλ 

¾ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε ζπλέιεπζε 

(Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί ε θαζνιηθή ζπλέιεπζε θαηά ηελ νπνία δελ 

ηεξήζεθαλ νη δηαηππψζεηο ζχγθιηζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αιιά παξεπξίζθνληαη 

ζε απηή φινη νη κέηνρνη, δειαδή εθπξνζσπείηαη ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξίαο (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

 1.4.1 Σρόποι ύγκληζης Γενικής σνέλεσζης  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεγεζεί ην πψο ζπγθαιείηαη ε γεληθή 

ζπλέιεπζε. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη πάληνηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

πνπ απνζηέιιεη πξφζθιεζε ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη κέξεο πξηλ 

θαη πξέπεη λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Ωζηφζν δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζην 
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θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο αξθεί φκσο ην κέξνο λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πφιε. χκθσλα 

κε ην λφκν ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη εθηφο έδξαο ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο ζηελ εκεδαπή ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα ηεο δηνίθεζεο αλ ζηε 

ζπλέιεπζε παξεπξίζθνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη φινη έρνπλ απνθαζίζεη γηα απηφ (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε πξφζθιεζε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα θαζψο θαη ηα 

ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κε απφιπηε ζαθήλεηα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλή ζέζε εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, είθνζη κέξεο πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο, λα δεκνζηεπηεί ζην ηεχρνο ηεο Α.Δ. θαζψο ζε κηα 

εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα, ζε θάπνην ηεχρνο πνπ έρεη 

επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαζψο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα 

(Σξηαληαθπιιάθεο, 2004∙ Ζιηφθαπηνο, 2011). 

πσο αλαθέξεη ν Πεηαιάο (2005) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

θαη ζηελ ςεθνθνξία έρεη θάζε κέηνρνο, αξθεί λα έρεη θαηαζέζεη πέληε κέξεο πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε ηηο κεηνρέο ηνπ ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ ή ζε κηα ηξάπεδα εληφο ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηνλ λφκν εάλ ν 

κέηνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηφηε κπνξεί λα νξίδεη σο εθπξνζψπνπο κέρξη ηξία 

θπζηθά πξφζσπα (Πεηαιάο, 2005). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ έγθπξεο απνθάζεηο 

απαηηείηαη ε χπαξμε πιεηνςεθίαο θαη απαξηίαο. Απαξηία ππάξρεη φηαλ παξίζηαηαη 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε νξηζκέλνο αξηζκφο απφ ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ. Ζ παξνπζία 

φισλ αλεμαηξέησο ησλ κεηφρσλ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Όπαξμε πιεηνςεθίαο 

ζεκαίλεη φηη γηα λα παξζεί κηα απφθαζε δελ απαηηείηαη ε νκνθσλία ησλ κεηφρσλ, 

αιιά ε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ φζσλ παξίζηαληαη ζηε ζπλέιεπζε
2
 (Ζιηφθαπηνο, 

2011). 

Πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα κέιε φηη ε ηαθηηθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε ζπλήζε 

απαξηία φηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη νη απνθάζεηο 

ηεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηε 

                                                           
2
 Γηαθνξεηηθή πιεηνςεθία (απφιπηε ή επαπμεκέλε) θαη δηαθνξεηηθή απαξηία (ζπλήζεο ή 

θαηαζηαηηθή) νξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπλέιεπζεο.  
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ζπλέιεπζε. Αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ έρεη απαξηία ηφηε γίλεηαη εθ λένπ πξφζθιεζε 

γηα άιιε κέξα. ηε λέα ζπλέιεπζε ππάξρεη απαξηία νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ν 

θεθάιαην πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ (Πεηαιάο, 2005). 

Γηα ηελ θαηαζηαηηθή ζπλέιεπζε ν λφκνο νξίδεη επαπμεκέλε απαξηία, δειαδή 

νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 2/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε 

επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, νπφηε θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ εθπξνζσπείηαη ην 1/3 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Οη απνθάζεηο ηεο ελ ιφγσ ζπλέιεπζεο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 3/5 ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ 

(Σξηαληαθπιιάθεο, 2004∙ Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Παξάιιεια φκσο ν λφκνο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

εκθαληζηεί έλαο κφλν κέηνρνο πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ κεηνρψλ γηα 

ηελ χπαξμε απαξηίαο, ηφηε ε ζπλέιεπζε είλαη λφκηκε θαη έγθπξε, εθφζνλ ζηε 

ζπλέιεπζε παξεπξίζθεηαη εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγνχ εκπνξίνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνο 

ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλέιεπζεο. Οη 

απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο θαηαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ. 

Δπίζεο ζην ίδην βηβιίν θαηαγξάθνληαη θαη νη κέηνρνη πνπ παξεπξίζθνληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζηε ζπλέιεπζε. κσο νη απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξεο φηαλ ε ζπλέιεπζε ζπλήιζε ρσξίο λα ηεξήζεη ηνπο θαλφλεο 

απαξηίαο, πιεηνςεθίαο θαη ζπγθξφηεζεο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

 1.4.2 Καηάθεζη Μεηοτών-Ανηιπροζώπεσζη 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ε θαηάζεζε κεηνρψλ θαη ε 

αληηπξνζψπεπζε. Οη κέηνρνη δειαδή πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Σακείν ηεο 

εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα 

ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ πέληε νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ εθείλε γηα ηελ νπνία 

νξίζηεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζε απηήλ απφ 

πξφζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα (Καξαγηψξγνπ, Γεσξγίνπ, 2003). 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απνδείμεηο θαηάζεζεο κεηνρψλ, θαζψο θαη ηα 

έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ 

εηαηξεία ηνπιάρηζηνλ πέληε νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ελψ 

νη κέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 12, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά 

ηεο (Πεηαιάο, 2005). 

1.5 Σο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης Ανώνσμης Δηαιρίας  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιηα ηεο ΑΔ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εηαηξία. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί πξφθεηηαη γηα ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ εθπξνζσπεί θαη δηεπζχλεη ηηο 

εηαηξηθέο ππνζέζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν έλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα 

εθπξνζσπήζεη ηελ εηαηξία. Ζ κφλν πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα ηζρχζεη απηφ είλαη φηαλ 

επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Ζ έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν, ελψ ην θαηαζηαηηθφ ή ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ εμνπζία ηνπ. Αξκνδηφηεηα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο θαη φηη δελ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (Ζιηφθαπηνο, 

2011 ∙ Καξαγηψξγνπ, Γεσξγίνπ, 2003). 

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία θαη θαηά 

θαλφλα εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ωζηφζν ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθιέγνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαη είλαη νη αθφινπζεο 

(Ζιηφθαπηνο, 2011): 

 ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

δηνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ.  

 ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θάπνηνπ κέινπο. 

 Μέηνρνο ή κέηνρνη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ λα 

ππνδείμνπλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κέρξη ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηνίθεζε, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πξσηνδηθείν ην δηνξηζκφ πξνζσξηλνχ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ.  
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέηνρνη ή κε κέηνρνη, γπλαίθεο θαη αιινδαπνί εθφζνλ έρνπλ 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. Μπνξεί αθφκε λα δηνξηζηεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λα κεηέρεη κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Τπάξρνπλ 

φκσο νξηζκέλα πξφζσπα πνπ απαγνξεχεηαη λα εθιεγνχλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

Σέηνηα πξφζσπα είλαη νη εηζαγγειείο, νη δηθαζηέο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη 

βνπιεπηέο, νη ειεγθηέο ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Ζ πεξίπησζε εθινγήο ελφο ηέηνηνπ 

πξνζψπνπ δελ επηθέξεη αθπξφηεηα, αιιά δηνηθεηηθέο θαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο 

(Ζιηφθαπηνο, 2011 ∙Καξαγηψξγνπ, Γεσξγίνπ, 2003). 

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη κηζζσηά ή άκηζζα. Ζ 

ακνηβή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε πξνζιήςεσο. Σν χςνο ηεο ακνηβήο κπνξεί 

θαη λα πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ 

απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.  

πσο αλαθέξεη ν Πεηαιάο (2005), είλαη ππνρξέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

λα ζπλεδξηάδεη κηα θνξά ην κήλα ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Ζ απηνπξφζσπε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπκβνχισλ ζηε ζπλεδξίαζε φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Έλαο ζχκβνπινο 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη έλαλ άιινλ γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη. Κάζε ζχκβνπινο 

φκσο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Δπίζεο πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθφ. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(Πεηαιάο, 2005). 

Καζψο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ απμεκέλε εμνπζία, ν λφκνο 

έρεη πξνβιέςεη νξηζκέλεο απαγνξεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηπρφλ 

νινθιεξσηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη ινηπφλ απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ (Ζιηφθαπηνο, 2011): 

o λα πξάηηνπλ αληίζεηα κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο ή λα είλαη νκφξξπζκνη ή 

εηεξφξξπζκνη εηαίξνη άιιεο εηαηξίαο πνπ έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ κε ηελ ελ 

ιφγσ Αλψλπκε Δηαηξία, εθηφο αλ έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα.  

o λα ιάβνπλ δάλεην απφ ηελ εηαηξία θαζψο θαη ζπγγελείο ηνπο κέρξη ηξίην 

βαζκφ.  



 

[24] 

 

o λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ησλ ζπγγελψλ ηνπο, κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ, κε ηελ Αλψλπκε Δηαηξία, εθηφο 

αλ ην επηηξέςεη ε γεληθή ζπλέιεπζε.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ απφ ηελ νπνία δεκηψζεθε ε 

Αλψλπκε Δηαηξία , ππνρξενχληαη λα ηελ απνδεκηψζνπλ. Δπίζεο ε ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιήγεη είηε κε παξαίηεζε, είηε κε αλάθιεζε ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπ, είηε κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, είηε κε ηελ έθπησζε ηνπ απφ ηνλ 

πξφεδξν πξσηνδηθψλ, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θαη ην δεηήζνπλ κέηνρνη 

πνπ εθπξνζσπνχλ 1/10 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην κέινο έρεη 

νξηζηεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε ρσξίο θακία 

αηηηνινγία (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

1.6 Οι Δλεγκηές και ηο Γικαίφμα ηης Μειουηθίας  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο ειεγθηέο θαη ην 

δηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο. πσο αλαθέξεη ν Πεηαιάο (2005) ν έιεγρνο ηεο πνξείαο 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο αλήθεη ζηνπο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ, γηα απηφ θαη νη λφκνη αλαθνξηθά κε ηνπο ειεγθηέο είλαη 

αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

Ο ηαθηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε γηα κηα εηαηξηθή ρξήζε. Οη ειεγθηέο ηεο 

πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο δηνξίδνληαη είηε απφ ην θαηαζηαηηθφ είηε απφ ηελ έθηαθηε 

γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπλεδξηάδεη κέζα ζε ηξείο κήλεο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα νξίζεη κφλν έλαλ ειεγθηή, αλ απηφο είλαη νξθσηφο 

ινγηζηήο. Οη ειεγθηέο ακείβνληαη πάληα απφ ηελ εηαηξία θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο 

νξίδεηαη καδί κε ηελ εθινγή ηνπο (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη ειεγθηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

παξαθνινπζνχλ ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, λα ειέγρνπλ 

ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο, λα θάλνπλ ππνδείμεηο πξνο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ 
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θαηαζηαηηθνχ λα ην αλαθέξνπλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. ηαλ ιήμεη ε ρξήζε φκσο νη 

ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα ειέγρνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο θαη ην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη λα ππνβάιινπλ έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ηνπο πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο νη ειεγθηέο πξέπεη λα 

παξεπξίζθνληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πνξεία ηνπ 

ειέγρνπ (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη είλαη φξγαλα ειέγρνπ πνπ δελ έρνπλ ηελ εμνπζία 

νχηε λα θαηεπζχλνπλ ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, νχηε λα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία. 

Έρνπλ επζχλε απέλαληη ζηελ εηαηξία γηα θάζε πηαίζκα. Σν κφλν πνπ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ είλαη λα δεηήζνπλ απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα 

ζπγθαιέζεη έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κε πξάμεηο 

πνπ θαηαγγέιινληαη, παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή 

απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηφηε ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξίαο δηαηάζζεη λα γίλεη ν έθηαθηνο έιεγρνο ή έιεγρνο κεηνςεθίαο 

(Πεηαιάο, 2005). Πνηνο φκσο κπνξεί λα απαηηήζεη ηνλ έθηαθην έιεγρν; Σέηνηα 

απαίηεζε κπνξεί λα εγείξεη ν κέηνρνο ή νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε επηηξνπή ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ε επηηξνπή 

ηεο θεθαιαηαγνξάο - αλ πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο εηαηξίεο -, ν ππνπξγφο εκπνξίνπ, αλ 

ζπληξέρνπλ κφλν ζνβαξνί ιφγνη. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε Αλψλπκε Δηαηξία είλαη θνηλήο σθέιεηαο, ηφηε δηθαίσκα ζχγθιηζεο έθηαθηνπ 

ειέγρνπ έρεη θαη ν ππνπξγφο πνπ έρεη ηελ επνπηεία ηεο εηαηξίαο (Καξαγηψξγνπ, 

Γεσξγίνπ, 2003). 

Οη κέηνρνη ηεο κεηνςεθίαο έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην λφκν 

(Ζιηφθαπηνο, 2011 ∙ Καξαγηψξγνπ, Γεσξγίνπ, 2003): 

o κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιηζε ή ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, λα 

δεηήζνπλ νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ή λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

πνηθίια εηαηξηθά ζέκαηα.  

o κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξίαο.  



 

[26] 

 

o κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζην 

ρξεκαηηζηήξην.  

1.7 Δηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις  

ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο πάληνηε ζχκθσλα κε ην λφκν, 

επνκέλσο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 α, 42 β, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 

θαη 133 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηζνινγηζκφο θ.ι.π.), ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη 

ζπλνδεχνληαη: α) Απφ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη φια ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 43 α παξάγξαθνο 3 εδ. α θαη β 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη β) Απφ ηελ έθζεζε ησλ 

ειεγθηψλ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο θ.ι.π.) εθηφο απφ ην 

πξνζάξηεκα καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ εθφζνλ ν έιεγρνο γίλεηαη απφ 

Οξθσηνχο Διεγθηέο , δεκνζηεχνληαη είθνζη εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.. 

ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην λφκν, ζηηο εθεκεξίδεο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην 

άξζξν 43 β παξ. 1 θαη 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 

2339/95 θαη ηνπ Ν. 2741/99. Γηα λα εγθξηζνχλ έγθπξα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο 

θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.. θαη λα έρνπλ ζεσξεζεί εηδηθά απφ ηξία δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, ήηνη: α) Σνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

β) Σνλ δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη φηαλ δελ ππάξρεη ή ε ηδηφηεηά ηνπ 

ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ έλα κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ, θαη γ) Απηφλ πνπ δηεπζχλεη ην 

ινγηζηήξην (Ζιηφθαπηνο, 2011). 

1.8 Γιάθεζη Κερδών 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 44 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ε δηάζεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

o Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο, δειαδή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
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αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. πσο 

είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ην λφκν, ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ θζάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

o Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ έμη ηα εθαηφ (6%)ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 148/1967, ηνπ 

Ν.2753/1999 θαη ηνπ Ν.2789/2000 φπσο ηζρχνπλ. 

o Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. 

1.9 Λόγοι Λύζης Δηαιρείας  

Πφηε φκσο ιχεηαη κηα εηαηξεία; Ζ εηαηξία ζχκθσλα κε ην λφκν ιχεηαη κφιηο 

πεξάζεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο, εθηφο αλ πξνεγνχκελα απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηεο. Δπίζεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ.3 θαη 31 παξ.2 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, φηαλ θεξπρζεί ε εηαηξεία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Βειψλε, Γάπε, (2008) φηη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ 

ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν ιχζεο ηεο εηαηξείαο  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη ζην ππφδεηγκα Ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 42γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ ην 

κηζφ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο γηα λα απνθαζίζεη γηα ην αλ ζα δηαιπζεί ε εηαηξεία ή αλ ζα πηνζεηεζεί άιιν 

κέηξν (Βειψλε, Γάπε, 2008). 

1.10 Δκκαθάριζη 

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε 

εθθαζάξηζή ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ α` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

παξφληνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη λα δηνξηζηνχλ 
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εθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β` ηεο ίδηαο σο 

άλσ παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη 

θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα 

είλαη δχν έσο ηέζζεξηο, κέηνρνη ή φρη, θαη λα αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη. Ο δηνξηζκφο ησλ 

εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Ζιηφθαπηνο, 2011 ∙ Καξαγηψξγνπ, Γεσξγίνπ, 2003). 

Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ, κφιηο 

αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ζηνλ Σχπν θαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Ηζνινγηζκφ, ηνπ νπνίνπ 

αληίηππν ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή. Δπίζεο, νη εθθαζαξηζηέο 

νθείινπλ λα ζπληάμνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ Ηζνινγηζκφ , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ πεξίπησζε ηβ ηνπ άξζξνπ 7 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη (Ζιηφθαπηνο, 

2011). 

Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί φηη ηελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη 

εθθαζαξηζηέο θαηά έηνο θαη φηαλ ιήμεη ε εθθαζάξηζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. Οη 

Ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πνπ 

επίζεο απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηψλ απφ θάζε επζχλε 

(Πεηαιάο, 2005). 

Κάζε ρξφλν ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθθαζάξηζεο, κε έθζεζε ησλ αηηίσλ πνπ παξεκπφδηζαλ ηελ απνπεξάησζε ηεο 

εθθαζάξηζεο. Γηα ηνπο εθθαζαξηζηέο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην Γ.. 

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ 

πεληαεηία, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, νπφηε ε εηαηξεία 

δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Α.Δ. Γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο 

πεληαεηίαο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Δπνπηεχνπζαο Αξρήο. Σν ζηάδην, 

φκσο , ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ηε δεθαεηία. Σα 
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ινηπά ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πέξαο εθθαζάξηζεο ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 

49 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 φπσο ηζρχεη (Πεηαιάο, 2005). 
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Κεθάλαιο 2ο: Ίδρσζη Α.Δ από Φορολογική Άπουη  

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο ΑΔ απφ θνξνινγηθή άπνςε. Πην 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο Έθδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ), νη δηαδηθαζίεο Θεψξεζεο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ν ηξφπνο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο.  

2.1 Γιαδικαζίες Έκδοζης Αριθμού Φορολογικού Μηηρώοσ (ΑΦΜ) 

Γηα ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ηελ εθνξία ηεο έδξαο ηεο ΑΔ 

πξέπεη πξψηα λα ιεθζεί ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη κεηά λα 

πξνζθνκηζζνχλ απηά γηα ζεψξεζε. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηα 

(Βειψλε, Γάπε, 2008): 

 Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ επηθπξσκέλν 

 Δπηθπξσκέλε απφθαζε ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ηεο Ννκαξρίαο σο 

θαη ηεο ζρεηηθέο αλαθνίλσζεο ηεο πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 Γήισζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο εξγαζηψλ ζε δπν αληίηππα (έληππν ΦΠΑ 

001). 

 Βεβαίσζε δήισζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ βεβαίσζε απηή ρνξεγείηαη 

απφ ηε Γ.Ο.Τ ηεο έδξαο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ ΦΠΑ (001) θαη ηελ θαηαβνιή 

πάγηνπ ηέινπο. Αλ ε ΑΔ πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε ή απφ δηάζπαζε 

θιάδνπ δελ θαηαβάιιεηαη ην ελ ιφγσ ηέινο θαζφηη απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ αξηζκνχ 34 ηνπ Νφκνπ 1884/90. 

 πκβφιαην ελνηθίαζεο ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ ηνπ εθκηζζσηνχ ή 

Αληίγξαθν ησλ Σίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.Δ. ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο αλ πξφθεηηαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε φηη , 

ε έδξα ηεο εηαηξείαο σο θαη ηα γξαθεία απηήο ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο πξνο ηε Γ.Ο.Τ πνπ ζα 

δειψλεη φηη φηαλ δεκνζηεπζεί ε πεξίιεςε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην ΦΔΚ ζα 

πξνζθνκηζζεί ην ζρεηηθφ ΦΔΚ . 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζεο θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. 
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 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Σξηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ΣΑΠΔΣ γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν. 

 Δμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζεσξεκέλε απφ ηελ Αζηπλνκία γηα 

ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ ΦΠΑ θαη ηελ παξαιαβή ηεο 

ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηε ΓΟ.Τ. 

  Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα φηαλ πξνέξρεηαη απφ ζπγρψλεπζε, κεηαηξνπή ή 

εηζθέξνληα αθίλεηα. 

 Βεβαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηα 

Μεηξψα ηνπ. 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΣΔΒΔ ή ΣΑΔ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. φηαλ ζπκκεηέρνπλ 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άλσ ηνπ 5% ή 3% αληίζηνηρα.  

 Βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο κεηαηξεπφκελεο επηρείξεζεο πεξί εγγξαθήο ζηα 

Μεηξψα Φνξνινγίαο ηεο λέαο εηαηξείαο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

ηεο ππ` αξηζκψλ 1068526/2620/_Μ/ΠΟΛ 1169/9.6.98 απφθαζε ηνπ ππ. Οηθνλνκίαο ν 

πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ή 

κεηαβνιήο εξγαζηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο λα εθδίδεη εληνιή ειέγρνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο 

έλαξμεο ή κεηαβνιήο. Καη ν ζρεηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 

δηάζηεκα ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζεηαη εηδηθή έθζεζε 

απηνςίαο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, ηνλ πξντζηάκελν ειέγρνπ θαη 

ηε Γ.Ο.Τ. (ΦΔΚ Β' 19/10-01-2014). 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ Β' 19/10-01-2014, «ζε θάζε 

πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό ή λνκηθή νληόηεηα, όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Δ.) λ. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α'), εκεδαπό ή 

αιινδαπό, πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζηεί ππόρξεν ζε θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θόξνπ 

ζύκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα απηνύ, απνδίδεηαη ππνρξεσηηθά από ηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε εληαίνο θαη κνλαδηθόο Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.), 

αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ππνθαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/3
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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απνζεθώλ) πνπ δηαζέηεη εληόο θαη εθηόο ηεο Ειιεληθήο Επηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εγγξαθεί ζην θνξνινγηθό Μεηξών». 

Ζ απφδνζε Α.Φ.Μ. ζηα θπζηθά πξφζσπα, δηελεξγείηαη, κε ηελ ππνβνιή ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ εληχπνπ Μ1 « Γήισζε Απφδνζεο Α.Φ.Μ. / Μεηαβνιήο 

Αηνκηθψλ ηνηρείσλ» ελψ ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο, 

δηελεξγείηαη, κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Μ3 « Γήισζε Έλαξμεο/Μεηαβνιήο 

Δξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» (ΦΔΚ Β' 19/10-01-2014). 

«Ο Α.Φ.Μ. πεξηιακβάλεη ελλέα (9) αξηζκεηηθά ςεθία. Σηα θπζηθά πξόζσπα, 

απνδίδεηαη Α.Φ.Μ., ηνπ νπνίνπ ην πξώην αξηζκεηηθό ςεθίν αξρίδεη από 1 ή 2 ή 3 ή 4. 

Σηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο απνδίδεηαη Α.Φ.Μ. ηνπ νπνίνπ ην 

πξώην αξηζκεηηθό ςεθίν αξρίδεη από 7 ή 8 ή 9. Οη Α.Φ.Μ. πνπ έρνπλ απνδνζεί θαη ην 

πξώην από ηα ελλέα ςεθία ηνπο αξρίδεη από κεδέλ (0), αθνξνύλ θπζηθά πξόζσπα, 

λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο. Ο Α.Φ.Μ. πνπ απνδίδεηαη ζηα θπζηθά 

πξόζσπα, δηαηεξείηαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη δελ κεηαβάιιεηαη ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ όπσο, νλνκαηεπώλπκν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, είδνο θαη αξηζκόο ηαπηόηεηαο. Ο Α.Φ.Μ. πνπ 

απνδίδεηαη ζηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο, παξακέλεη ν ίδηνο θαη δελ 

επεξεάδεηαη από κεηαβνιέο σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ απηώλ» (ΦΔΚ Β' 

19/10-01-2014). 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ Β' 19/10-01-2014 «Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ ή ππνβνιήο δήισζεο δηαθνπήο από λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, ν 

Α.Φ.Μ. απελεξγνπνηείηαη θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε θακία ζπλαιιαγή, παξά 

κόλν, γηα ηελ ππνβνιή δειώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε ρξήζε πξηλ ην ζάλαην ή ηε δηαθνπή 

αληίζηνηρα. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε, ρξεζηκνπνηεί ηνλ ελ ιόγσ Α.Φ.Μ., γηα ηελ 

επηβνιή θαη βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε θόξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο ή θπξώζεσλ θαη γηα ηελ 

είζπξαμε απηώλ. Ο Α.Φ.Μ. πνπ απνδόζεθε ζε ππό ίδξπζε λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή 

νληόηεηα, παξακέλεη ν ίδηνο θαη κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ. Ο Α.Φ.Μ. ηεο ππό ίδξπζε 

επηρείξεζεο, δελ αιιάδεη, αλ ππνβιεζνύλ δειώζεηο κεηαβνιήο σο πξνο ηε λνκηθή 

κνξθή ή ηελ επσλπκία ηνπ ππό ίδξπζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ή 

ηνπ ηδξπηή». 
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2.2 Γιαδικαζίες Θεώρηζης Βιβλίφν και ηοιτείφν  

Σν εξψηεκα φκσο πνπ γελλάηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη πνηεο δηαδηθαζίεο 

απαηηνχληαη γηα ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Μεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ ΑΦΜ απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξνζθνκίδνληαη γηα ζεψξεζε ην Βηβιίν 

Απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ, ην Γεληθφ Καζνιηθφ, ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαζψο θαη 

ζηνηρεία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ή ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα απηφ ην ζθνπφ 

πξφζσπν. Γηα λα πξνρσξήζεη φκσο ε ζεψξεζε πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο (Taxisland, 2012): 

 ζεκείσκα ΚΒ (έληππν Β1/TAXIS) 

 δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 βεβαίσζε κε νθεηιήο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ επηηεδεπκαηία απφ ηνλ αξκφδην 

αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο επηηεδεπκαηηψλ (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ, 

ΣΜΔΓΔ, ΣΑ θ.ιπ.) γηα ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

 βεβαίσζε κε νθεηιήο αξκνδίνπ επηκειεηεξίνπ γηα ζεψξεζε βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ (φπνπ απαηηείηαη) 

 βεβαίσζε αξκνδίνπ θνξέα αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ (ΗΚΑ θ.ιπ) είηε 

απαζρνιείηαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνζσπηθφ είηε φρη. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ππφρξεσλ (π.ρ. αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ), αληί 

ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΗΚΑ ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599\86. 

 δειψζεηο απφδνζεο παξαθξαηνχκελσλ θαη πάζεο θχζεσο θφξσλ, ηειψλ θαη 

εηζθνξψλ ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ κε ηηο πιεξσκέο. Πξνζθνκίδεηαη ην 

αληίγξαθν ππνβνιήο (γηα ηαρχηεξε εμππεξέηεζε) απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ή 

πξνζππνγξάθεη ζην εκείσκα ΚΒ (Β1) ην αξκφδην ηκήκα πεξί ηεο 

ππνβνιήο ή κε. 

 εμνπζηνδφηεζε ζε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο απφ ηξίην πξφζσπν ηνπ 

ζεκεηψκαηνο ζεψξεζεο (είηε ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο ''ε'' ηνπ εληχπνπ Β1 

είηε πξνζθνκίδεηαη άιιν πιεξεμνχζην έγγξαθν). Δηδηθά ζηελ πρώηη 

θεώρηζη πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ Κψδηθα θαηά ηε ζεψξεζε ν 

επηρεηξεκαηίαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο απηνπξνζψπσο.  
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Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη γηα ηην πρώηη θεώρηζη εθφζνλ ν λένο 

επηηεδεπκαηίαο αζθνχζε πξνεγνχκελα αηνκηθφ επηηήδεπκα, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ 

ηελ αξκφδηα ΓΟΤ φηη έρεη ππνβάιεη δειψζεηο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε 

παξαθξαηνχκελνπ ή επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο θαη ζα πξέπεη επίζεο 

λα κελ νθείινληαη θφξνη πξνεξρφκελνη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

(Taxisland, 2012). 

Πξνθεηκέλνπ γηα νομικά πρόζφπα, απαηηείηαη βεβαίσζε πεξί χπαξμεο ή κε 

ρξεψλ απφ θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο γηα φια ηα κέιε, εθφζνλ ηα ρξέε απηά 

πξνέξρνληαη απφ ηελ άζθεζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ κέινπο θαη φρη απφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ηα αξκφδηα 

ηκήκαηα ΦΠΑ θαη Δηζνδήκαηνο φηη έρεη ππνβάιιεη θαλνληθά ηηο δειψζεηο απφδνζεο 

νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο σο άλσ (Taxisland, 2012). 

Διδικά για ηη θεώρηζη βιβλίφν και ζηοιτείφν Ανώνσμης Δηαιρείας πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη (Taxisland, 2012):  

 αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ έρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 3% θαη πάλσ  

 ππεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη 

φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΦΜ, ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ΑΔ). Δάλ ζηα 

πξναλαθεξφκελα λνκηθά πξφζσπα κέινο είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηφηε 

έρεη θαη απηφ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο.  

ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζεψξεζεο ν ππφρξενο παξαιακβάλεη απφ ην 

ηκήκα ΚΒ απνδεηθηηθφ ζεψξεζεο γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αξρείνπ. Σν 

απνδεηθηηθφ απηφ πξέπεη λα θπιαρζεί.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν Νφκνο δελ εμεηάδεη αλ 

ην θάζε κέινο ηνπ Γ. αζθεί θαη άιιν επάγγεικα αιιά νχηε απαηηεί άιιε 

πξνυπφζεζε. Δπίζεο ζην ΣΑΔ ππάγνληαη ηα κέιε ησλ Γ ησλ ΑΔ πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία θαη κεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην απηψλ κε 

πνζνζηφ 3%, εθφζνλ δελ αζθνχλ άιιν θχξην επάγγεικα γηα ην νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλα ππνρξεσηηθά ζε άιιν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Απφ ηελ άιιε ην 

ΣΔΒΔ δέρεηαη ηελ αζθάιηζε ησλ κειψλ ηνπ Γ ησλ βηνκεραληθψλ ΑΔ κε νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 56/1981 εγθχθιηφ ηνπ (Πεηαιάο, 2005). 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αλ ε εηαηξεία πξφθεηηαη λα ηεξήζεη 

κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή ηφηε εθηφο απφ ηα βηβιία απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ, 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ. θαη ηεο Γ., έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξήζεη εληαίν 

κεραλνγξαθεκέλν έληππν γηα φια ηα ππφινηπα βηβιία, αξθεί λα δειψζεη απηά ζην 

ζεκείσκα ζεψξεζεο. Αθφκε ν ΚΒ παξέρεη ηελ επρέξεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απηνχ 

ηνπ εληχπνπ θαη γηα άιια βηβιία εθηφο απφ απηά πνπ είραλ δεισζεί κε ην αξρηθφ 

ζεκείσκα ζεψξεζεο, αξθεί απηά λα δεισζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηε Γ.Ο.Τ. κε 

λεφηεξν ζεκείσκα (Taxisland, 2012). 

Δπνκέλσο εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζεσξεκέλα βηβιία (ρεηξφγξαθα ή 

κεραλνγξαθεκέλα), φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη 

λα εθδίδνπλ ζεσξεκέλα παξαζηαηηθά γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (π.ρ. Σηκνιφγην-Γειηίν Απνζηνιήο, Γειηίν Απνζηνιήο, Σηκνιφγην 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ θ. ηι). ια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη 

λα εθδίδνληαη ζεσξεκέλα, ζεσξνχληαη ζην ηκήκα ηνπ Κψδηθα ηεο ΓΟΤ πνπ ππάγεηαη 

ε επηρείξεζε (Taxisland, 2012). 

2.2.2 Σήρηζη ηφν βιβλίφν ηης Α.Δ 

Σα βηβιία πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ νη Α.Δ. είλαη ηα αθφινπζα: 

o Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην Αγνξψλ: ε απηφ θαηαρσξνχληαη νη εγγξαθέο ησλ 

αγνξαζκέλσλ κε κεηξεηά ή κε πίζησζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, 

θαπζίκσλ πιηθψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

o Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην Πσιήζεσλ: ε απηφ θαηαρσξνχληαη νη εγγξαθέο 

γηα ηα ηηκνιφγηα ή πηζησηηθά ζεκεηψκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε 

βηνκεραλία θαηά ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ ή εκπνξεπκάησλ. 

o Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην Σακείνπ: ` απηφ θαηαρσξνχληαη κε ζεσξεκέλα ή 

αζεψξεηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη γξακκάηηα είζπξαμεο φιεο νη 

νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πιεξσκή ή 

είζπξαμε. 

o Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ: ε απηφ θαηαρσξνχληαη φιεο 

νη πξάμεηο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνεγνχκελα εκεξνιφγηα. 
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o πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην: ε απηφ κεηαθέξνληαη νη εγγξαθέο ησλ 

αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ (κέζα ζηνλ ακέζσο επφκελν κήλα απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ εγγξάθσλ ζηα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα). 

o Γεληθφ Καζνιηθφ: ε απηφ ππάξρνπλ φινη νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί 

ηεο επηρείξεζεο θαη ελεκεξψλνληαη κε βάζε ην ζπγθεληξσηηθφ 

εκεξνιφγην (κέζα ζηνλ ίδην κήλα πνπ ελεκεξψλεηαη θαη ην ζπγθεληξσηηθφ 

εκεξνιφγην). 

o Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ (Αζεψξεην): ε απηφ ππάξρνπλ φινη νη αλαιπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηνη, ηξηηνβάζκηνη θ.ι.π., ινγαξηαζκνί ηεο επηρείξεζεο θαη 

ελεκεξψλνληαη απφ ηηο εγγξαθέο ησλ αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ (κέζα ζε 

20 εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ εγγξάθσλ ζηα αλαιπηηθά 

εκεξνιφγηα). 

o Βηβιίν γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ: ε απηφ θαηαρσξνχληαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο πνπ ζα εηζπξάμεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο. 

Σελ ίδηα εκέξα ή ην αξγφηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θάζε κήλα γίλεηαη 

ε ζρεηηθή εγγξαθή ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ γηα ην 

ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αληίζηνηρα, ηεο εκέξαο ή ηνπ 

κήλα. 

o Βηβιίν γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ: ε απηφ θαηαρσξνχληαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο πνπ ζα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Λεηηνπξγεί φπσο ην βηβιίν γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ. 

o Βηβιίν απνζήθεο (θαξηέιεο απνζήθεο): ε απηφ ηεξνχληαη θαη 

ελεκεξψλνληαη απφ κηα θαξηέια ρσξηζηά γηα θάζε κηα α` χιε, β` χιε, 

θαχζηκν πιηθφ ζπζθεπαζίαο, ππνπξντφλ, ππφιεηκκα, εκηθαηεξγαζκέλν 

πξντφλ, έηνηκν πξντφλ, ή εκπφξεπκα θ.ι.π. 

o Μεηξψν πάγησλ ζηνηρείσλ: ` απηφ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 

κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ινηπά πάγηα ζηνηρεία, νπφηε ζην εκεξνιφγην 

εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά. 

o Ζκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ. ` απηφ γίλνληαη νη εγγξαθέο 

ηαθηνπνίεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο. 
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o Βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ: ` απηφ θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο 

ηνπ θάζε έηνπο ηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ θαη νη ζπληαζζφκελνη 

ζηε ζπλέρεηα ηζνινγηζκνί. Μέζα ζην πξψην κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ έηνπο 

γίλεηαη ε πνζνηηθή θαηακέηξεζε πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη 25 αθφκε 

εκέξεο ελψ ε νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ γίλεηαη 

κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ ιήμε ηνπ έηνπο πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη 

2 κήλεο αθφκε. 

o Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ. ` απηφ γξάθνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε ιήμε 

ηνπ έηνπο νη αλαισκέλεο πνζφηεηεο α` πιψλ, β` πιψλ, θαη ινηπψλ πιηθψλ 

θαζψο θαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο εηνίκνπ πξντφληνο. 

o Βηβιίν πξαθηηθψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ :Γξάθνληαη νη εθζέζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ. 

o Βηβιίν πξαθηηθψλ γεληθήο ζπλέιεπζεο: Γξάθνληαη νη απνθάζεηο ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζε. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην 2013 θαη κεηά θαζηεξψζεθαλ 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηα θαζεζηψηα απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ήδε έρνπλ ςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλαλ απινχζηεξν 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..), ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

απαιιαγή ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ απφ πνιχπινθεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηππηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ εθηνμεχζεη ζηα χςε ην θφζηνο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο (Taxdevil, 2012). 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιχπινθνπ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ (Κ.Β..) κε έλαλ απινχζηεξν Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..), επηθέξεη ηηο αθφινπζεο 23 αιιαγέο ζηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ. Πην αλαιπηηθά (Taxdevil, 2012): 

 Καηαξγείηαη ε δηάθξηζε ησλ βηβιίσλ ζε β’ θαη γ’ θαηεγνξίαο. Σα βηβιία πνπ 

ζήκεξα νλνκάδνληαη «β’ θαηεγνξίαο» κεηνλνκάδνληαη ζε «απινγξαθηθά», 

ελψ ηα «γ’ θαηεγνξίαο» κεηνλνκάδνληαη ζε «δηπινγξαθηθά». 

 Απμάλεηαη απφ ηηο 5.000 ζηηο 10.000 επξψ ην φξην αθαζαξίζησλ εζφδσλ κέρξη 

ην νπνίν απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο 
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απνδείμεσλ νη επηηεδεπκαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα, 

πξνβιέπεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη 10.000 

επξψ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, απαιιάζζνληαη (κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο) 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο, 

αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο αλακέλεηαη λα απνζαθεληζηνχλ κε 

απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ησλ νπνίσλ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην 1.500.000 επξψ ζα ηεξνχλ «απινγξαθηθά βηβιία», 

ελψ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε εηήζηα αθαζάξηζηα 

έζνδα κεγαιχηεξα ηνπ 1.500.000 επξψ ζα ηεξνχλ «δηπινγξαθηθά βηβιία». 

 Ωο «απινγξαθηθά βηβιία» ζεσξνχληαη ην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ θαη ην βηβιίν 

απνγξαθήο, ην νπνίν ηεξείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ππεξέβεζαλ 

ην φξην ησλ 150.000 επξψ. 

 Σν ρξνληθφ πεξηζψξην ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ απμάλεηαη 

ζεκαληηθά. Με ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

επηηεδεπκαηία λα ελεκεξψλεη ην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

15
ε
κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθνχ. Με ην λέν θαζεζηψο, νξίδεηαη φηη ε ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ 

εζφδσλ-εμφδσλ γίλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα θάζε 

εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ θαη φρη πέξαλ ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ. 

 Απμάλνληαη θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο κε εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ηνπ 1.500.000 επξψ (ησλ 

βηβιίσλ πνπ ζήκεξα νλνκάδνληαη «γ’ θαηεγνξίαο» θαη κε ην λέν ζχζηεκα 

κεηνλνκάδνληαη ζε «δηπινγξαθηθά»). Σν εκεξνιφγην, ην νπνίν κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κέρξη ηε 15
ε
κέξα ηνπ επφκελνπ 

κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ, κε ην 

λέν θαζεζηψο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα 

απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ. Ζ 
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πξνζεζκία απηή δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ. 

 Καηαξγείηαη ην βηβιίν απνζήθεο, πνπ ππνρξενχληαη ζήκεξα λα ηεξνχλ φζνη 

επηηεδεπκαηίεο έρνπλ αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 5.000.000 επξψ. 

 Καηαξγείηαη ην βηβιίν παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ηεξνχλ 

ζήκεξα φζνη επηηεδεπκαηίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο. 

 Καηαξγείηαη ην βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ην δηπιφηππν δειηίν πνζνηηθήο 

παξαιαβήο. 

 Καηαξγείηαη ε ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηζνδπγίσλ, 

δεδνκέλνπ φηη, δηαπηζηψζεθε φηη δελ εμππεξεηνχζαλ ηνλ δηαζηαπξσηηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν: α) Ζ θαηάζηαζε κε ηνπο γηαηξνχο, πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν 

κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ β) Ζ θαηάζηαζε κε ηνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο 

ζπλαιιαγψλ - απνζέηεο, πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν απνζήθεπζεο γ) Ζ θαηάζηαζε 

κε ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηνπ 

ππφρξενπ ζε έθδνζε δειηίσλ θίλεζεο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ δ) Σν ηζνδχγην 

ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο απφ ηνλ 

ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ πνπ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία. 

 Καηαξγνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ ηεξεί «δηπινγξαθηθά 

βηβιία» (ζεκεξηλά βηβιία «γ΄ θαηεγνξίαο») θαη πξαγκαηνπνηεί παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο δηελεξγψληαο αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ή απνζεκαηηθά: α) λα ηεξεί 

βηβιίν επελδχζεσλ, β) λα ηεξεί ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ρσξηζηνχο 

αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαηά αλαπηπμηαθφ λφκν γηα ηηο αθνξνιφγεηεο 

εθπηψζεηο ή ηα απνζεκαηηθά, γ) λα θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνγξαθψλ 

αλαιπηηθά θαη ρσξηζηά θαηά αλαπηπμηαθφ λφκν, ηηο επελδχζεηο, ηηο εθπηψζεηο 

θαη ηα απνζεκαηηθά. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ ηεξεί «απινγξαθηθά 

βηβιία» λα ηεξεί βηβιίν επελδχζεσλ. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ςπθηηθνχο 

ρψξνπο θαη ρψξνπο απνζήθεπζεο αγαζψλ ηξίησλ λα εθδίδεη δηπιφηππν δειηίν 

εηζαγσγήο ζην ςπγείν ή ηίηιν απνζήθεπζεο. Δπίζεο θαηαξγείηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ ίδηνπ επηηεδεπκαηία λα εθδίδεη δειηίν απνζηνιήο θαηά ηελ 
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εμαγσγή θαη λα ηεξεί βηβιίν απνζήθεπζεο, ζε κεξίδεο θαηά απνζέηε, κε 

αλαγξαθή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαη ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξάθηνξα θξαηηθψλ ιαρείσλ λα ηεξεί βηβιίν 

δηάζεζεο ιαρείσλ. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε 

πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, κνηνπνδειάησλ, 

ηξνρφζπηησλ, ζθαθψλ αλαςπρήο, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ 

κεραλεκάησλ, λα ηεξεί βηβιίν κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ρψξν 

ζηάζκεπζεο ή θχιαμεο ζθαθψλ ζαιάζζεο λα ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο κε 

ζηνηρεία γηα ζθάθε πνπ εηζέξρνληαη θαη ζηαζκεχνπλ. 

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ κεζίηε αζηηθψλ ζπκβάζεσλ, αγνξάο ή 

πψιεζεο θαη ελνηθίαζεο αθηλήησλ λα ηεξεί βηβιίν ή δηπιφηππν δειηίν 

εληνιψλ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ εληνιέα, ε ρξνλνινγία ηεο εληνιήο, ην είδνο, ε δηεχζπλζε θαη 

εθφζνλ δελ ππάξρεη, ε πεξηνρή, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

αθνξά ε εληνιή, θαζψο θαη ε ζπκθσλνχκελε ακνηβή. 

 Οη εθκεηαιιεπηέο μελνδνρείσλ, εθπαηδεπηεξίσλ, θιηληθψλ ή ζεξαπεπηεξίσλ, 

θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, πάξθηλγθ, θαζψο επίζεο θαη νη γηαηξνί 

θαη νδνληίαηξνη, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, γηα ην νπνίν 

έρνπλ ππνρξέσζε, ζα αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο ρεηξφγξαθα 

ζε ζεσξεκέλα έληππα ή επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

αζθαιψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο. Ζ ηζρχο ηεο ξχζκηζεο απηήο παχεη ηελ 

1.1.2014. 

 Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ, ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ 

απνδνρή ηνπ απνθηψληνο ηα αγαζά ή ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Καηαξγείηαη, απφ ηελ 1
ε
-1-2014, ε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 πλαιιαγέο αμίαο 500 επξψ θαη άλσ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη ππνρξεσηηθά 

κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή έθδνζεο ηνπ ιήπηε ηνπ 

ζηνηρείνπ. Σν φξην πνπ ηζρχεη ζήκεξα είλαη 1.500 επξψ. 

 ηα εθδηδφκελα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία πάζεο θχζεσο εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ κεηξεηνίο, γηα ζπλαιιαγέο 
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θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμηψλ πνζνχ άλσ ησλ 12.000 επξψ, 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν ΑΦΜ ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. ε πεξίπησζε 

αιινδαπνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

δηαβαηεξίνπ ή ηαπηφηεηαο. 

 ηηο εθδηδφκελεο επηηαγέο πνπ θαιχπηνπλ εμφθιεζε επαγγεικαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, αλεμαξηήησο πνζνχ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν 

ΑΦΜ ηνπ εθδφηε, ηνπ εθάζηνηε νπηζζνγξάθνπ θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

θνκηζηή πνπ εηζπξάηηεη απηήλ. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Φ.Μ. 

ηνπ εθδφηε ηεο επηηαγήο πνπ πξνζθνκίδεηαη γηα εμφθιεζε νθεηιήο πξνο ην 

Γεκφζην αλεμαξηήησο πνζνχ. 

2.3 Νομιμοποίηζη Σης Δηαιρείας  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη 

κέζα ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο ζεψξεζεο ησλ βηβιίσλ απφ ηε Γ.Ο.Τ. ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπλέιζεη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα θαη λα εθιέμεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, 

ελψ παξάιιεια λα νξίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ ή εθηφο απηνχ 

πξφζσπα πνπ ζα εθπξνζσπνχλ, ζα αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο θαη ζα δεζκεχνπλ κε 

ηηο ππνγξαθέο ησλ γεληθά ή ζε νξηζκέλεο πξάμεηο ηελ Δηαηξεία (Βειψλε, Γάπε, 

2008). 

Απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ επίζεο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ λα αλαθέξνληαη ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιήγεη ηελ 

πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ελψ δελ κπνξεί λα νξίδεηαη πνηνο είλαη Πξφεδξνο, 

Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θ.ι.π, γηαηί ην δήηεκα απηφ ξπζκίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζε ζψκα. 

Ωζηφζν κέζα ζην θιίκα ησλ γεληθφηεξσλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

λνκνινγία πνπ αθνξά ηε ζχζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, άξρηζε λα γίλεηαη δεθηφ απφ ηε 

Γηνίθεζε φηη ζην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ νη ηδξπηέο λα νξίδνπλ, αθ ελφο κελ 

ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ.ι.π., αθεηέξνπ δε ηε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο πξψηεο 
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εηαηξηθήο ρξήζεο π.ρ. γηα κηα 2εηία, 3εηία θ.ι.π., αιιά φρη φκσο κεγαιχηεξε ηεο 

6εηίαο (Άξζξν 19 ηνπ Κ.Ν. 2190/20). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο ζην ζεκείν απηφ φηη 

απηά δελ είλαη ηφζν γλσζηά ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Ννκαξρηψλ, έηζη 

ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαγξάθνληαη ζην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ, κφλν ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε ζεηεία απηνχ, ε νπνία πξέπεη λα ιήγεη ηελ πξψηε 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηαιαηπσξία θαη επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά. 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο παξαηεξείηαη φηη 

ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 «ε εηαηξεία 

εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη εμώδηθα, από ην Δηνηθεηηθό ηεο Σπκβνύιην πνπ 

ελεξγεί ζπιινγηθά. Ελώ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

όηη ην θαηαζηαηηθό κπνξεί λα νξίζεη έλα ή θαη πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ Δ.Σ. ή άιια 

πξόζσπα ηα νπνία κπνξνύλ λα εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία γεληθά ή ζε νξηζκέλεο κόλν 

πξάμεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηεο εθπξνζώπεζεο επηβάιιεηαη λα πξνζθνκίδνληαη 

εκπξόζεζκα ηόζν ην θαηαζηαηηθό όζν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο λνκηκνπνίεζεο από ηα 

νπνία λα πξνθύπηνπλ όηη απηά ηα πξόζσπα εθπξνζσπνύλ λόκηκα ηελ Αλώλπκε 

Εηαηξεία.» (Απνθ. .η.Δ. 3647/90 νπ. αλαθ. νη Βειψλε, Γάπε, 2008). 
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Κεθάλαιο 3ο: Ίδρσζη Α.Δ από Λογιζηική Άπουη 

Σν θεθάιαην αθνξά ζηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ απφ ινγηζηηθή άπνςε. Γηα ην ιφγν απηφ 

γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο ινγηζηηθήο ησλ εηαηξηψλ, ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

ππαιιήισλ, ηα εκεξνκίζζηα, ηεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ην θιείζηκν ελφο 

ηζνινγηζκνχ. Κξίζεθε επίζεο απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξαδείγκαηα 

δηάθνξεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε.  

3.1 Λογιζηική Δηαιριών 

 Ζ ινγηζηηθή ησλ εηαηξηψλ πεξηιακβάλεη, ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε - θαηαγξαθή 

ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ κε ηελ εηαηξία θαζψο 

θαη ηεο εηαηξίαο κε ηνπο ηξίηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ εηαηξηψλ βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνπο λφκνπο θαη 

θαλφλεο δηθαίνπ. Δπηπιένλ αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηεο είλαη θαη ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη απφ ην 

λνκηθφ πιαίζην πνπ πεξηθιείεη ηελ εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Οπζηαζηηθά απεηθνλίδεη 

κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ εηαηξηθφ ηχπν θαη δελ 

αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη ε γεληθή ινγηζηηθή (Πεηαιάο, 2005). 

Πην αλαιπηηθά ζρεηηθά κε ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα, ν λφκνο (άξζξν 12 Κ.Ν. 2190/2) 

παξέρεη ηελ επρέξεηα λα θαηαβιεζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην νιφθιεξν ζηελ αξρή ή 

ηκεκαηηθά. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο λα 

θαηαβιεζεί ην έλα ηέηαξην (1/4) απηνχ πνπ είλαη ην ειάρηζην λφκηκν φξην. Σν 

ππφινηπν πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέζα ζε κηα δεθαεηία. Ζ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο 

είλαη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην (1/4) θάζε κηαο κεηνρήο. Οη κεηνρέο κέρξη ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπο πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθέο. Οη εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ ζρεκαηίδνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο, κπνξεί λα είλαη 

ζε κεηξεηά ή ζε είδνο. Δπίζεο, κπνξεί ε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ λα γίλεη 

ηκεκαηηθά. ην θαηαζηαηηθφ ζα νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ, ε νλνκαζηηθή αμία 

θάζε κεηνρήο, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απηνχ. 
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Καηά ζπλέπεηα θαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζπζηάζεσο ηεο Α.Δ. πνηθίινπλ. Μπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε (Πεηαιάο, 2005): 

o Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ζε πεξίπησζε νινζρεξνχο θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

o Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ζε πεξίπησζε κεξηθήο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ. 

3.2 Πρόζληυη Τπαλλήλφν  

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο απαηηείηαη ε πξφζιεςε ππαιιήισλ. 

Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αηνκηθή 

ζρέζε εξγαζίαο είλαη ηα πξφζσπα, ε εξγαζία θαη ε ακνηβή. Σα πξφζσπα πνπ 

κεηέρνπλ ζηελ αηνκηθή ζρέζε εξγαζίαο είλαη ηνπ κηζζσηνχ θαη ηνπ εξγνδφηε. Ο 

κηζζσηφο, εμαηηίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εμάξηεζεο πνπ είλαη βαζηθφ ζηελ αηνκηθή 

ζρέζε εξγαζίαο, είλαη πάληνηε θπζηθφ πξφζσπν. Οη κηζζσηνί δηαθξίλνληαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Ζ 

βαζηθφηεξε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε 

ππαιιήινπο θαη εξγάηεο (Βειψλε,  Γάπε, 2008). 

 Γηα λα γίλεη πξφζιεςε ελφο ππαιιήινπ ή ελφο εξγάηε ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ εξγάηε αληίζηνηρα, 

φπνπ αλαγξάθνληαη φινη νη φξνη εξγαζίαο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ. ηε 

ζπλέρεηα ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ΟΑΔΓ ηεο 

πεξηνρήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ έλα εηδηθφ έληππν, ηελ αλαγγειία 

πξφζιεςεο, κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαδνκέλνπ ην νπνίν ζα έρεη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηελ αλαγγειία πξφζιεςεο ζε δηπιφ αληίγξαθν ζηνλ 

Ο.Α.ΔΓ. φπνπ ην έλα έληππν επηζηξέθεηαη ζηνλ εξγνδφηε. Πξέπεη λα ηνληζηεί ζην 

ζεκείν απηφ φηη νη αιινδαπνί απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα 

εθνδηάδνληαη θαη κε άδεηα εξγαζίαο ελψ νη αλήιηθνη ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη θαη 

κε βηβιηάξην αλειίθνπ. Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο βάζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνινγίαο λα αλαγγείιεη ηελ πξφζιεςε κέζα ζε νθηψ εκέξεο. Δπίζεο ν 

εξγαδφκελνο εάλ δελ έρεη αξηζκφ κεηξψνπ ΗΚΑ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα 

θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά ζην ΗΚΑ ηεο πεξηνρήο πνπ δηακέλεη έηζη ψζηε λα 
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απνθηήζεη ηνλ δηθφ ηνπ αξηζκφ ΗΚΑ ψζηε λα κπνξεί λα απνθηήζεη βηβιηάξην πγείαο 

θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ ΗΚΑ απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζα εξγάδεηαη 

(Πεηαιάο, 2005). 

3.3 Ημερομίζθια  

Ο κηζζσηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ηελ εξγαζία 

ηνπ, ην είδνο ηεο νπνίαο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ή άιιεο εμσζπκβαηηθέο πεγέο. Σν είδνο ηεο εξγαζίαο ζπκθσλείηαη κεηαμχ 

ηνπ κηζζσηνχ θαη ηνπ εξγνδφηε. Ζ ζπκθσλία κπνξεί λα είλαη θαη ζησπεξή, δειαδή 

λα ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ νξηζκέλνπ είδνπο εξγαζίαο 

δίρσο ηελ ελαληίσζή ηνπ. Απαγνξεχεηαη λα αλαηεζεί ζην κηζζσηφ θαηψηεξν είδνο 

εξγαζίαο απφ ην ζπκθσλεκέλν. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη κνλνκεξήο βιαπηηθή κεηαβνιή 

ησλ νξψλ εξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηνχ, ε νπνία γελλά γηα απηφλ δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη απνδεκίσζεο. Δπίζεο ν κηζζσηφο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θαη εξγαζίεο παξεκθεξείο πξνο ηελ θχξηα απαζρφιεζή ηνπ 

(Νεγθάθεο, 2006). 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ν ηφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Αλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε ηφηε σο ηφπνο εξγαζίαο 

ινγίδεηαη ν ηφπνο φπνπ αζθείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε. Μεηάζεζε ζηελ ίδηα 

πφιε επηηξέπεηαη. Δπίζεο ν εξγνδφηεο κπνξεί λα ζηείιεη ην κηζζσηφ πξνζσξηλά ζε 

άιιν ηφπν. ε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα ηνπ θαηαβάιιεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 

θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε ίζε κε έλα εκεξνκίζζην ή κε ην 1/25 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ 

ηνπ (Νεγθάθεο, 2006). 

Ο λφκνο πξνβιέπεη επίζεο θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ζηνλ εθηφο έδξαο 

ππάιιειν, ηνπ παξέρεη ηξνθή θαη θαηνηθία, θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ απνδεκίσζεο ην 

1/4 ησλ παξαπάλσ εμφδσλ. Αλ παξέρεη κφλν ηξνθή ην 1/2 θαη αλ παξέρεη κφλν 

θαηνηθία ηα 4/5. Ζ έλαξμε θαη ιήμε ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο, φπνπ δελ 

θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν, θαζνξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία εξγνδφηε θαη κηζζσηνχ 

ζηα πιαίζηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ή απφ ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο 

(Νεγθάθεο, 2006). 
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 Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία πξνζηαηεχεη ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΓΔ) ή ηηο επί κέξνπο πιινγηθέο 

πκβάζεηο Δξγαζίαο. Σφζν ε πξψηε φζν θαη νη άιιεο Δ παίξλνπλ ηε κνξθή λφκνπ 

κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλνληαη απνδεθηέο κέζα 

απφ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

ακνηβή ή απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηνχ απφ λπρηεξηλή εξγαζία, ππεξεξγαζία ή 

ππεξσξίεο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην σξνκίζζηφ ηνπ. Γηα λα βξεζεί ην σξνκίζζην 

δηαηξνχληαη ηα 6/25 ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κεληαίνπ κηζζνχ ή ηα 6 εκεξνκίζζηα (γηαηί 

ν εβδνκαδηαίνο κηζζφο ινγίδεηαη φηη αληηζηνηρεί ζε εξγαζία 6 εκεξψλ), κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο δειαδή ησλ 40 ζχκθσλα κε ηε ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο ή ησλ ιηγφηεξσλ πνπ ηπρφλ ζπκθσλήζεθαλ Με αηνκηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο. Σν ίδην απνηέιεζκα ζα έρνπκε αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην Μεληαίν Μηζζφ 

Με ηνλ ζπληειεζηή 0,006 ή ην εκεξνκίζζην Με ηνλ ζπληειεζηή 0,15 (Νεγθάθεο, 

2006). 

Απηφο βέβαηα ν ππνινγηζκφο δελ ηζρχεη αλ κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο έρνπλ 

ζπκθσλεζεί ιηγφηεξεο απφ 40 ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο. Οη ακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κεληαία βάζε, ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο, δειαδή δελ θαηαβάιινληαη 

ζην αθέξαην. Απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ θαη πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ηελ Αζθαιηζηηθή 

λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ φζν θαη απφ ηε θνξνινγηθή . Γειαδή, αληίζηνηρα κηιάκε γηα 

ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο αζθάιηζεο θαη θνξνινγία. Ζ παξαθξάηεζε γίλεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε Με επζχλε παξάιιεια λα απνδψζεη ηα πνζά ζην ΗΚΑ θαη ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. Ο εξγνδφηεο Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζην ΗΚΑ θαη ηε Γ.Ο.Τ, πνζά πνπ 

αθνξνχλ ζπκκεηνρή ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπκκεηνρή 

ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ . Απηέο νη επηβαξχλζεηο ηνπ εξγνδφηε , 

ζαλ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο απνηεινχλ ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ θφζηνπο Μηζζνδνζίαο. 

Σηο ακνηβέο επνκέλσο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα ηηο εθθξάζνπκε ινγηζηηθά Με ην θφζηνο 

κηζζνδνζίαο ζε επίπεδν κελφο. Σν θφζηνο απηφ ζα ην πξνζδηνξίζνπκε θαη γηα πιήζνο 

άιισλ απνδνρψλ φπσο δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, άδεηεο θαη επηδφκαηα 

αδεηψλ, επηδφκαηα αζζελείαο, απνδεκηψζεηο γηα κε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη επηδνκάησλ 

αδεηψλ, απνδεκηψζεηο απνιχζεσλ, θ.ι.π. (Νεγθάθεο, 2006). 
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3.4 Δνέργειες Ποσ Γίνονηαι Καηά Σο Κλείζιμο Δνός Ιζολογιζμού  

Ο ηζνινγηζκφο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη 

ζπλνπηηθά θαηά είδνο θαη αμία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε νξηζκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, απνηηκεκέλα κε ην ίδην λφκηζκα.  

Δνέργειες προεηοιμαζίας ιζολογιζμού  

Γηελεξγείηαη απνγξαθή δειαδή ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο (εκπνξεχκαηα - α χιεο - έηνηκα θιπ) θαζψο επίζεο φισλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ,ησλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ θαη εηζπξαθηέσλ 

53.90 θαη 33.90 ,ππνρξεψζεσλ απαηηήζεσλ Απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

αλαιπηηθά ζην βηβιίν απνγξαθψλ (Taxheaven, 2008). 

Σα ζηνηρεία ηεο 2 νκάδαο ν ινγηζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα θαηνρπξψζεη θαη 

λα ηα ηππψζεη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ κέρξη 20/2 ή 20/8 αλάινγα κε 

ηελ εκεξνκελία πνπ θιείλεη ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε .ηηο εκεξνκελίεο απηέο ππάξρεη ε 

επηινγή λα ηππσζνχλ θαη κφλν θαη' πνζφηεηα ,ζηελ πεξίπησζε απηή φκσο πξέπεη λα 

μαλαηππσζεί ε απνγξαθή κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη θαη' αμία 

(Taxheaven, 2008). 

Σν θιείζηκν ηζνινγηζκνχ πξέπεη λα γίλεη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ γηα ΑΔ ελψ νη 

εκεξνκελίεο ππνβνιήο δειψζεσλ κέρξη 10/5 ή 10/11. Οη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ (Taxheaven, 2008):  

o ηελ νκάδα 1: Απνζβέζεηο Παγίσλ  

o ηελ νκάδα 2: Διιείκκαηα ή πιενλάζκαηα απνζεκάησλ, Αγνξέο ππφ 

παξαιαβή-ππφ ηαθηνπνίεζε, Απνηίκεζε Απνζεκάησλ.  

o ηελ νκάδα 3: Γηαθνξέο Σακείνπ ή Σξαπεδψλ .Σφθνη απαηηήζεσλ, 

Δθπηψζεηο πξνο Πειάηεο.  

o ηελ νκάδα 4: Πξνβιέςεηο 

 Δπηζθαιψλ απαηηήζεσλ  

 Απνδεκηψζεηο Δμφδνπ θιπ  

 πλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ  

o ηελ νκάδα 5: Σφθνη Τπνρξεψζεσλ, εθπηψζεηο απφ πξνκεζεπηέο  

o ηελ νκάδα 6: Τπνινγηζκφο εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηνκέλε ρξήζε  

 έμνδα επφκελεο ρξήζεο 
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 έμνδα πιεξσηέα 

o ηελ νκάδα 7: Τπνινγηζκφο εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε: 

 έζνδα επφκελεο ρξήζεο  

 έζνδα εηζπξαθηέα Δθπηψζεηο πξνο πειάηεο  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ θιεηφκελεο ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο : 36 θαη 56  

ηε ζπλέρεηα ηππψλεηαη ην ηζνδχγην ηεο 6 ΟΜΑΓΑ θαη δεκηνπξγείηαη ην θχιιν 

κεξηζκνχ ησλ εμφδσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ινγηζηή. Γειαδή θαηαγξάθνπκε πνηεο δελ 

είλαη θνζηνινγίζηκεο. Πην αλαιπηηθά (Taxheaven, 2008): 

o Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 80.00.00 θαη πηζηψλνληαη φινη νη ινγαξηαζκνί ηεο 

νκάδαο 6 κε ην ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο ηνπο, γηα λα εμηζσζνχλ θαη λα 

θιείζνπλ, δειαδή πηζηψλνληαη νη ινγαξηαζκνί 60-68.  

o Υξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 80.00.00 κε ηελ αμία ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ αΆ 

θαη βΆ θηι θαη πηζηψλνληαη νη ινγαξηαζκνί 20-28 αληίζηνηρα κε ηα ίδηα πνζά.  

o Πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 80.00.00 θαη ρξεψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο 

νκάδαο 7, δειαδή νη ινγαξηαζκνί 70-78 κε ην ππφινηπν ηεο αμίαο ηνπο γηα λα 

εμηζσζνχλ.  

o Με ηα δεδνκέλα ηεο ηειηθήο απνγξαθήο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, 

πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 80.00.00 θαη ρξεψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ (ινγ. 2) απνζεκάησλ ρξήζεο.  

o Σν ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη απφ ην ινγαξηαζκφ 80.00.00 κεηαθέξεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ 80.01.00 «Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) 

εθκεηάιιεπζεο».  

o Απφ ην ινγαξηαζκφ 80.01.01 «Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηάιιεπζεο» 

κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 80.02 «Έμνδα κε πξνζδηνξηζηηθά ησλ κεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ» ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (80.02.00),ηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο (80.02.01),ηα έμνδα δηάζεζεο (80.02.02) 

θαη ηα έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο (80.02.06) πνπ ζεσξνχληαη κε 

θνζηνινγήζηκεο δαπάλεο βάζεη ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ.  

o Απφ ην ινγαξηαζκφ 80.01.01 κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 80.03.00 «Έζνδα 

κε πξνζδηνξηζηηθά ησλ κεηθηψλ απνηειεζκάησλ» ηα έζνδα πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο 74, 75, 78.05, 76.00, 76.02-76.98.  
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o Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 80.01.01 πνπ απνκέλεη, κεηά ηηο παξαπάλσ 

ηαθηνπνηήζεηο, απνηειεί ην κηθηφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο θαη κεηαθέξεηαη 

ζην ινγαξηαζκφ 86.00.00 «Μηθηά απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο».  

o Οη ινγαξηαζκνί 80.02, 81.00, 81.02, 82.00, 83 «Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο 

θηλδχλνπο» θαη 85 «Απνζβέζεηο παγίσλ κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο» πηζηψλνληαη κε ην ρξεσζηηθφ ηνπο ππφινηπν γηα λα εμηζσζνχλ θαη 

ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 86 κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαιπηηθνχο ηνπο.  

o Οη ινγαξηαζκνί 80.03, 81.01, 81.03, 82.01 θαη 84 «Έζνδα απφ πξνβιέςεηο 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» ρξεψλνληαη κε ηα πηζησηηθά ηνπο ππφινηπα γηα λα 

εμηζσζνχλ θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 86 κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαιπηηθνχο 

ηνπο.  

o Μεηά απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο, αλ ν ινγαξηαζκφο 86 «Απνηειέζκαηα Υξήζεο» 

εκθαλίδεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ηφηε ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο 

επηρείξεζεο είλαη αξλεηηθφ δειαδή δεκηά, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη 

ζεηηθφ δειαδή θέξδνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 

86.99 « Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο». ηε ζπλέρεηα αλ ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 86.99 είλαη ρξεσζηηθφ, πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 86.99 γηα λα 

εμηζσζεί θαη ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88 «Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε» 

(88.01 δεκηέο ρξήζεο) κε ην ίδην πνζφ, ελψ αλ είλαη πηζησηηθφ ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο 86.99 γηα λα εμηζσζεί θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88 (88.00 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο) κε ην ίδην πνζφ.  

o ηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88.03 κε ηηο δεκίεο ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηα θέξδε ηεο ησξηλήο ρξήζεο κε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 42.01. Δλψ γηα ην ππφινηπν θεξδψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, 

πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88.02 κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 42.00.  

o Ο ινγαξηαζκφο 88.04 ρξεψλεηαη κε ην ππφινηπν ή κέξνο ησλ δεκηψλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηα θέξδε ηεο ησξηλήο ρξήζεο 

42.02.  

o Ο ινγαξηαζκφο 88.06 πηζηψλεηαη κε ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ ζπκςεθηζηηθψλ 

ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 42.04. Αλ νη ζπκςεθηζηηθέο δηαθνξέο 
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ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη ρξεσζηηθέο, ηφηε κε ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο 42.04.  

o Ο ινγαξηαζκφο 88.07 πηζηψλεηαη κε ηα απνζεκαηηθά πνπ απνθαζίδεηαη ε 

δηάζεζή ηνπο θαη ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 41.  

o Ο ινγαξηαζκφο 88.08.00 ρξεψλεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο κε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 54.07.00.  

o Ο ινγαξηαζκφο 88.09 ρξεψλεηαη κε ηνπο ινηπνχο θφξνπο πνπ βαξαίλνπλ 

απεπζείαο ηα θέξδε θαη δεκηέο θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 63 π.ρ. ν 

ινγαξηαζκφο 63.98.02 «θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» πξνζνρή απηή ε εγγξαθή 

γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο απηφο βαραίνει απεσθείας ηα θέξδε - 

δεκηέο γηαηί αιιηψο έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ 80.00.00  

o ηε ζπλέρεηα, νη ινγαξηαζκνί 88.00 «Καζαξά θέξδε ρξήζεο», 88.02 

«ππφινηπν θεξδ. πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ», 88.06 «Γηαθνξά θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη 88.07 «Λνγαξηαζκφο απνζέκαηα πξνο 

δηάζεζε» ρξεψλνληαη κε ηα ππφινηπά ηνπο γηα λα εμηζσζνχλ θαη πηζηψλεηαη 

ινγαξηαζκφο 88.98 φηαλ ην ηειηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 είλαη δεκηά ή 

ν ινγαξηαζκφο 88.99, φηαλ ην ηειηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 είλαη 

θέξδνο.  

o Δπίζεο νη ινγαξηαζκνί 88.01 «Εεκηέο ρξήζεο», 88.03 «Εεκηέο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο πξν θάιπςεο», 88.04 «Εεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πξν θάιπς.», 

88.06 «Γηαθνξά θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ», 88.08 

«Φφξνο εηζνδήκαηνο» θαη 88.09 «Λνηπνί . κε ελζσκαηνπνηεκέλνη ζην 

ιεηηνπξγηθφ Κφζηνο θφξνη.» πηζηψλνληαη κε ηα ππφινηπά ηνπο γηα λα 

εμηζσζνχλ θαη ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88.98, φηαλ ην ηειηθφ ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 88 είλαη δεκηά ή ν ινγαξηαζκφο 88.99, φηαλ ην ηειηθφ ππφινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 είλαη θέξδνο.  

o Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ ινγηζηηθέο ελέξγεηεο, αλ ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 88 είλαη ρξεσζηηθφ (88.98 «δεκηέο εηο λένλ») πηζηψλεηαη κε ην 

ππφινηπφ ηνπ γηα λα εμηζσζεί, ελψ αληίζηνηρα ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 42.01 

«Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεο εηο λένλ» κε ην ίδην πνζφ. Αλ φκσο ην ππφινηπν 

είλαη πηζησηηθφ (88.99 «θέξδε πξνο δηάζεζε») ηφηε ρξεψλεηαη κε ην ππφινηπφ 

ηνπ γηα λα εμηζσζεί, ελψ πηζηψλνληαη νη : 41 κε ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ 
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κεηαηξέπνληαη ζε απνζεκαηηθφ, 53.01 κε ηα πνζά αΆ θαη βΆ κεξίζκαηνο (κε 

ην θφξν ηνπο) 43.02 κε ηα πνζά ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαηίζεληαη κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ν ινγαξηαζκφο 42.00 κε ην ππφινηπν ησλ 

θεξδψλ θιπ.  

ηαλ ν ινγηζηήο ηειεηψζεη ηηο εγγξαθέο ηζνινγηζκνχ, εθηππψλεη ην 13ν Ηζνδχγην. 

Μπνξεί θαη βνεζάεη θαηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν λα ηππψζεη θαη έλα ηζνδχγην κεηά 

ηηο εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα θέξδε δηαλέκνληαη βάζεη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ζε πνζφ κέρξη 2 δεθαδηθά ςεθία θαη φηη 

κέλεη απνηειεί ηα θέξδε εηο λένλ (Taxheaven, 2008). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ ν ινγηζηήο - θνξνηερληθφο 

ππνγξάθεη σο εθπξφζσπνο γξαθείνπ παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 340/1998, 

αλαγξάθεηαη αθφκε ε επσλπκία ηνπ γξαθείνπ, ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο, ν A.Φ.M., ε 

αξκφδηα Γ.O.Y. θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ 

(Taxheaven, 2008). 

3.5 Λογιζηικές Δγγραθές  

Γηα ηε ζχζηαζε, ηελ αχμεζε, ηελ απφζβεζε θαη ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Α.Δ. 

Α) Γηα ηελ ζχζηαζε ή ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Δ. έρνπκε ηελ 

θάιπςε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γίλεηαη κε 

θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκψλ ηξαπέδεο ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο. Σα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη ηα θάησζη (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

o Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 33.03 κε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 40. 02 ή ηνπ ινγαξηαζκνχ 40.03 ή θαη ηνπ 41. 

01. ηε ζπλέρεηα πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 33.03 γηα λα εμηζσζεί κε 

ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.04 γηα ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα 

θαηαβιεζεί ή ακέζσο ή κε δφζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο θαη 

κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 18.12 γηα ηηο δφζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ην 

ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. ην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο πηζηψλεηαη ν 
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ινγαξηαζκφο 18.12 κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.04 γηα ηηο δφζεηο πνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε. 

o Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

38.00 ή ινγαξηαζκφο 38.03 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.04 κε 

νιφθιεξν ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο αλάινγα. Γηα ηηο δφζεηο πνπ δελ 

θαηαβάιινληαη εκπξφζεζκα πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 33.04 θαη 

ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.05. Καηά ηελ ζχζηαζε πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

ην1/4 ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ρσξίο - απηφ λα είλαη ιηγφηεξν 

απφ 0,3 _ επξψ θαη λα έρεη θαιπθζεί ην ειάρηζην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

Α.Δ. Ζ κεηαβνιή απηή κπνξεί λα γίλεη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε. 

Ζ νλνκαζηηθή αμία κηαο κεηνρήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 0,30 επξψ σο 

100 επξψ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο ηεο δφζεο πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 10 

ρξφληα. Σα έμνδα ίδξπζεο θαη ζχζηαζεο κπνξνχλ λα απνζβεζηνχλ ζε 

δηάζηεκα 5 εηψλ. Δηζθνξέο ζε είδνο επηηξέπνληαη αιιά πξέπεη λα γίλνπλ 

φιεο ζηελ ζχζηαζε θαη λα γίλεη εθηίκεζε απφ εηδηθή επηηξνπή ηνπ Νφκνπ. 

Αλ ε κεηνρή εθδνζεί ζε ηηκή πάλσ απφ ην άξηην ζα πξέπεη ε δηαθνξά ππέξ 

ην άξηην λα θαηαβιεζεί ακέζσο εθ’ άπαμ θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο 

δφζεο. Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε κεηνρψλ ππφ ην άξηην. 

Β) Γηα ηελ απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 40.00 ή 

40.01 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 40.04 ή 40.05 αλάινγα. Οη κεηνρέο επηθαξπία 

ηνπ απνζβεζκέλνπ Μ.Κ. θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεο (ινγ.04 θαη 08). Γηα 

ην πνζφ πνπ ζα πάξνπλ νη κέηνρνη απφ ηελ απφζβεζε ηνπ Μ.Κ. ρξεψλνληαη 

ινγαξηαζκφο 41 θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88.07 αλ ηα πνζά πξνέξρνληαη απ ηα 

απνζεκαηηθά. ηε ζπλέρεηα, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 88.07 ή ν ινγαξηαζκφ 88.99 κε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 53.16. Ο ινγαξηαζκφο 53.16 ρξεψλεηαη κ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 38.00 φηαλ θαηαβάιινληαη ζηνπο κέηνρνπο ηα ρξήκαηα. Γειαδή θαηά 

ηελ απφζβεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ δελ έρνπκε κείσζε απηνχ δηφηη ε απφζβεζε 

γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ. 

Γ) ηαλ γίλεηαη κείσζε ηνπ Μ.Κ. ηεο Α.Δ. ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 40.00 ή 

40.01 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 53.16. ηελ ζπλέρεηα, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

53.16 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 38.00 γηα ηα ρξήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο 

κεηφρνπο. 
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Παράδειγμα 1ο (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

ηελ εηαηξία ΑΣΖΡ ΑΔ, ζηηο 20/8/2008 θαηά ηελ ζχζηαζή ηεο ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ (10.000 κεηνρέο ησλ 10επξψ). Απφ ηνπο 

ηδξπηέο ν Α θαιχπηεη 2.000 κεηνρέο ζε κεηξεηά,. Ο Β 3.000 κεηνρέο επίζεο ζε 

κεηξεηά θαη ν Γ θαιχπηεη 5.000 κεηνρέο, έλαληη ησλ νπνίσλ εηζθέξεη ηα παξαθάησ 

είδε πνπ απνηηκήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2190/1920: 

o Οηθφπεδα 10.000€ 

o Κηίξηα 20.000€ 

o Μεραλήκαηα 12.000€ 

o Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 8.000€ 

Δγγξαθέο ζχζηαζεο ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο (Ακαλαηίδνπ, 2010): 
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Παράδειγμα 2 (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

ηελ εηαηξία ΩΜΔΓΑ ΑΔ, ζηεο 10/03/2008 (θαηά ηελ ζχζηαζή) ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 80.000€ (10.000 κεηνρέο ησλ 8€ ). Απφ ηνπο ηδξπηέο ν Α 

θαιχπηεη 6000 κεηνρέο κε κεηξεηά θαη ν Β ηηο ππφινηπεο 4.000 κεηνρέο επίζεο κε 

κεηξεηά. 

ηηο 20/03/08 θαηαβάιιεηαη ην ειάρηζην ηνπ θεθαιαίνπ (60.000€ πνπ ίζρπε ηφηε 

ηψξα είλαη 30.000€) αλαινγηθά απφ ηνπο εηαίξνπο. Δπίζεο ζηελ ίδηα εκεξνκελία 

θαηαβάιιεηαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην 3€ γηα θάζε κεηνρή. Σν ππφινηπν πνζφ πνπ 

νθείιεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ζα θαηαβιεζεί ην ½ ηεο νθεηιήο ζηεο 31/12/08 θαη ην 

ππφινηπν 31/12/10. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ην εμήο: ηελ πξψηε εγγξαθή, επεηδή ν 'Α' 

ζπκκεηέρεη κε 60%, ζα θαηαβάιιεη γηα κεηνρηθφ θεθάιαην 6000 * 8 = 48000€ θαη γηα 

δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 6000 * 3 = 18000€. χλνιν 66000€. 
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Αληίζηνηρα, επεηδή ν 'Β' ζπκκεηέρεη κε 40%, ζα θαηαβάιιεη γηα κεηνρηθφ θεθάιαην 

4000 * 8 = 32000€ θαη γηα δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 4000 * 3 = 

12000 €. χλνιν 44000€. 

ηελ δεχηεξε εγγξαθή, επεηδή ζα θαηαβιεζεί ακέζσο ην 75% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ( 60000/80000 = 0,75 ) θαη φιε ε δηαθνξά ππέξ ην άξηην, ν κέηνρνο 'Α' ζα 

θαηαβάιιεη ακέζσο: 6000 κεηνρέο * 75% = 4500 κεηνρέο 4500 * 8 = 36000€ θαη φιε 

ηελ δηαθνξά ππέξ ην άξηην πνπ ηνπ αλαινγεί, δειαδή 18000 €. 

Δπίζεο ν 'Α' ζα θαηαβάιιεη ζε 2 δφζεηο 6000 - 4500 = 1500 κεηνρέο, 1500 

κεηνρέο * 8 = 12000€ ( 6000€ ζηηο 31/12/2008 θαη ηα ππφινηπα 6000€ ζηεο 

31/12/2010 ). 

πλεπψο γηα ηνλ 'Α' ν ινγαξηαζκφο 33.04.00.01 ζα έρεη 36000 - 18000 + 6000 = 

60000€ θαη ν ινγαξηαζκφο 18.12.00.01 ζα έρεη 6000€. Αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί 

γίλνληαη γηα ην κέηνρν 'Β'. Ακέζσο ζα θαηαβιεζνχλ 4000 * 75% = 3000 κεηνρέο, 

3000 * 8 = 24000 € θαη φιε ε δηαθνξά ππέξ ην άξηην πνπ ηνπ αλαινγεί, δειαδή 

12000€. Δπίζεο νη ππφινηπεο κεηνρέο 4000- 3000 = 1000, κε αμία 1000 * 8 = 8000 € 

ζα θαηαβιεζνχλ ζε 2 δφζεηο (4.000 € ζηεο 31/12/2008 θαη 4000 € ζηεο 31/12/2010). 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη παξαθάησ (Ακαλαηίδνπ, 2010): 
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Δπεηδή 30/12/2010 νη κέηνρνη Α θαη Β ζα θαηαβάιινπλ ηελ δφζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ νθείινπλ, ζηεο 31/12/2009 ε επηρείξεζε ηαθηνπνηεί ηνλ ινγαξηαζκφ 

18.12 δηφηη απφ καθξνρξφληα απαίηεζε, έγηλε βξαρπρξφληα απαίηεζε. 
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Αλ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή θάπνηαο δφζεο ηφηε γίλεηαη 

ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 33.04. 

 

Παράδειγμα 3 (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

Ηδξχεηαη Α.Δ. κε κεηνρηθφ θεθάιαην 600.000 €, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 100.000 

κεηνρέο ησλ 6 € έθαζηε. Ηδξπηηθά κέιε ηεο Α.Δ. είλαη νη κέηνρνη Α, Β θαη Γ πνπ 

θαηέρνπλ αληίζηνηρα, ην 45%, 30% θαη 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην 

ζα θαηαβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά (Ακαλαηίδνπ, 2010). 

Οη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 
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Δθηφο απφ ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα, ν άιινο ηξφπνο θάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ είλαη ε εηζθνξά ζε είδνο. Ο ηξφπνο απηφο είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφο, 

θαζψο απαηηείηαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζθεξνκέλσλ εηδψλ. Ζ απνηίκεζε 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν.2190/1920. πξηλ απφ ηε 

ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζφηη ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ (Ακαλαηίδνπ, 2010). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

εμ νινθιήξνπ, θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, αιιά ηκεκαηηθά, απηή ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θαηαζηαηηθφ, ηφζν γηα ην πνζφ φζν θαη γηα ηνλ ρξφλν 

θαηαβνιήο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα δέθα ρξφληα (Ακαλαηίδνπ, 2010). 
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Παράδειγμα 4ο (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

Ο Κ. Καξαγηάλλεο θαη ν Κ. Κπξηαθίδεο απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ Α.Δ. κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 2.000.000 επξψ δηαηξνχκελν ζε 20.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο ησλ 100 

επξψ νλνκαζηηθήο αμίαο. Σηο 12.000 απφ ηηο κεηνρέο απηέο, ηηο παίξλεη ν Κ. 

Καξαγηάλλεο θαη ηηο ππφινηπεο ν Κ. Κπξηαθίδεο. ην πνζφ απηφ θαηαηίζεηαη ζηηο 

10/03/07, πνπ είλαη θαη ε κεηά ζχληαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζηελ ηξάπεδα Αηηηθήο 

(Ακαλαηίδνπ, 2010). 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο 15/03/07, ην πνζφ 2.000.000 επξψ κεηαθέξεηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 11 παξ.6 Ν.2190/20).Σα έμνδα ίδξπζεο 

(θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη δηθεγνξηθά θ.ι.π. 

έμνδα) πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην 

πνζφ ησλ 72.000 επξψ (Ακαλαηίδνπ, 2010). 
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Οη εγγξαθέο ζηα εκεξνιφγηα: ην εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ γίλεηαη ε 

εγγξαθή θάιπςεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, σο εμήο (Ακαλαηίδνπ, 2010): 

 

Μεηαθνξά απφ ινγ.33.03 ζηνινγ. 33.04 γηα ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο 

κεηφρνπο (Ακαλαηίδνπ, 2010). 
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Σέηνηεο δαπάλεο είλαη νη ακνηβέο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ηνπ δηθεγφξνπ, ν 

Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ, ηα ηέιε δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην ΦΔΚ 

θαη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ζε είδνο αθηλήησλ ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ 

(Ακαλαηίδνπ, 2010). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνχλ ζην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν.2190/20 ζην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ θαη δηαηάμεηο, πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ. Σέηνηνπ είδνπο 

δηαηάμεηο πνπ ηίζεληαη ζε θαηαζηαηηθά είλαη (Ακαλαηίδνπ, 2010). 

o Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κέρξη ηελ 

πξψηε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ζπγρξφλσο θαη 

ζπγθξφηεζε ζε ζψκα δειαδή λα θαζνξίδεηαη ν Πξφεδξνο, ν 

Αληηπξφεδξνο, ν Γ/λσλ χκβνπινο θιπ. Σειεπηαία φκσο ζε πνιιέο 
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πεξηπηψζεηο ε Γηνίθεζε δέρεηαη θαηαζηαηηθά κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ην 

Γ.. κε ηαπηφρξνλε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ψκα. 

o Ο νξηζκφο ησλ ειεγθηψλ ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. 

o Ζ παξνρή δηθαηψκαηνο ζηα κέιε ηνπ Γ. λα αζθνχλ κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα, δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηνλ ζθνπφ ηεο Α.Δ. θαη 

ζπλεπψο αληαγσληζηηθή, κέρξη ηελ ζχγθιεζε ηεο πξψηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ηειηθά αλ ζα παξαρσξήζεη ηειηθά 

ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην δηθαίσκα απηφ. 

o Ζ παξνρή δηθαηψκαηνο ζην Γ.. ή ζηελ Γ.. ηεο αχμεζεο ηνπ Μ.Κ. 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2190/20 . 

o Ζ δπλαηφηεηα εθινγήο απφ ην Γ.. πξνζσξηλνχ κέινπο κέρξη ηελ πξνζερή 

Γ.. ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή άιινπ ιφγνπ απνρψξεζεο 

κέινπο ηνπ Γ.. Ζ δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία. 

o Ζ αλάζεζε εθπξνζψπεζεο ηεο Α.Δ. είηε γεληθά είηε γηα νξηζκέλεο πξάμεηο 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ή ζε άιια πξφζσπα. 
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 σμπεράζμαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ίδξπζεο κηαο ΑΔ απφ 

θνξνινγηθήο, ινγηζηηθήο θαη λνκηθήο άπνςεο. Μέζα απφ ηελ ζπιινγή ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη  σο πξνυπφζεζε ίδξπζεο  κηαο 

αλψλπκεο εηαηξείαο ζεσξείηαη ε ζχκπξαμε δπν ηνπιάρηζηνλ κεξψλ ή θαηά ηελ 

έθθξαζε ηνπ λφκνπ ην θεθάιαην απηήο πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ δχν ηνπιάρηζηνλ 

ηδξπηέο.  

Ζ αλαινγία ζπκκεηνρήο ησλ ηδξπηψλ δελ νξίδεηαη. Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 Καηψηεξν φξην γεληθψο γηα ηελ ίδξπζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηα 24.000 επξψ, ελψ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο 

απαηηεί πνιχ κεγαιχηεξν πνζφ θεθαιαίνπ. Π.ρ. νη πξνεξρφκελεο απφ ζπγρψλεπζε ή 

κεηαηξνπή αλψλπκεο εηαηξείεο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην χςνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

293.470,29. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη ην κεγάιν ζρεηηθά 

θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζή ηεο, δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ίζα κεξίδηα, 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έγγξαθα, ηηο κεηνρέο.  

Δπίζεο, νη απζηεξνί φξνη δεκνζηφηεηαο θαηά ηελ ίδξπζή ηεο αιιά θαη θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, ε καθξά δηάξθεηά ηεο, ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κεηφρσλ, ε 

ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία, ε χπαξμε δχν νξγάλσλ, ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Σν αλψηαην φξγαλν ηεο Α.Δ. είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..), ζηελ νπνία 

ιακβάλνληαη φιεο νη κεγάιεο απνθάζεηο. Σελ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδνπλ νη 

κέηνρνη ηεο εηαηξείαο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) απνηειείηαη απφ ηα κέιε πνπ ςεθίζηεθαλ ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε θαη έρεη ην θαζήθνλ ηεο επίβιεςεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απηήο. Έηζη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη γηα 

πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ «Γηεπζχλνληα χκβνπιν», ν νπνίνο 

αζθεί ηελ δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. 

Ζ Α.Δ. ιχεηαη φηαλ παξέιζεη ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο γηα ηελ νπνία ζπζηήζεθε, 

φηαλ ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ην απνθαζίζεη κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία θαη φηαλ ε εηαηξεία πησρεχζεη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. κε 

θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, απψιεηα ησλ 9/10 ηνπ θεθαιαίνπ, κε ππνβνιή ηξηψλ 

ηζνινγηζκψλ θιπ.) ε Γηνίθεζε κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο, πνπ έηζη ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο πεξηιακβάλεη πνιιέο θαηλνηνκίεο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη:  

o Γξαζηηθή κείσζε ηεο δηνηθεηηθήο παξέκβαζεο ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη πιένλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη, εδψ θαη δεθαεηίεο, ηε δηνηθεηηθή θεδεκνλία θαη 

ηελ αζθπθηηθή επνπηεία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο.  

o Δλαξκφληζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα κε ηελ Οδεγία 2006/68/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξείαο θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη 

νινθιεξψλεηαη ε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2003/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο θαη κε ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

o Δηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

πνπ δηεπξχλνπλ ηηο εηαηξηθέο δπλαηφηεηεο, εθζπγρξνλίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  

o Δηζαγσγή ξπζκίζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ή απινπνηνχλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο κνλνπξφζσπεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ε 

αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ έθδνζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ε αλακφξθσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

o Αλαζεψξεζε κείδνλνο ζεκαζίαο δεηεκάησλ ηνπ δηθαίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ θαη ξπζκίδνληαη επηκέξνπο δεηήκαηα. Σέηνηα δεηήκαηα, γηα 
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παξάδεηγκα, απνηεινχλ ην θαζεζηψο επζχλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

θαζψο θαη ην θαζεζηψο αθπξφηεηαο ή αθπξσζίαο ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ηα νπνία αλαζεσξνχληαη, δηεπθξηλίδνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη.  

o Γηεχξπλζε ησλ πεξηζσξίσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαηαζηαηηθψλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο λα δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα 

επηκέξνπο ζέκαηα ζην θαηαζηαηηθφ ή λα πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο 

ζην θαηαζηαηηθφ απφ νξηζκέλα αλαθεξφκελα ζην λφκν.  

o Καηαβνιή κέξηκλαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ κεηφρσλ. Ζ ελίζρπζε ηεο 

ζέζεο ησλ κεηφρσλ απνηειεί θίλεηξν επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγεί θιίκα 

εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά. Ζ ελίζρπζε γίλεηαη κε ζηαζεξά θαη ζηαζκηζκέλα 

βήκαηα.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη ε ίδξπζε ηεο εηαηξείαο απφ ηε ινγηζηηθή 

πιεπξά θαη αθνξά ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ΑΔ αιιά θαη απφ ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηεο εηαηξείαο. Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ 

ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 
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